
© שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע״מ

עמודים אלו מוגשים לכם חינם, וללא הגבלות דיגיטליות. בתמורה, אנו חושבים שיהיה הוגן 
לבקש שהם יישארו לשימושכם האישי בלבד. במילים אחרות, אל תשתפו את הקובץ באינטרנט, 

אל תשלחו אותו לכל מי שאתם מכירים, ואל תמכרו אותו. 

מדריך ונציה
מסדרת אייוויטנס

עמודים לדוגמא מתוך הספר

לעמוד הספר באתר העולם
לחצו כאן

http://www.haolam.co.il/item/3571509
http://www.haolam.co.il
http://www.haolam.co.il/item/3571509


eyewitness מדריך

 ונציה
 וצפון־מזרח

איטליה



היכרות עם 
ונציה ומחוז 

ֶוֶנטֹו
 לגלות את ונציה 

ומחוז ֶוֶנטֹו 10

 ונציה ומחוז ֶוֶנטֹו 
על המפה 16

זוהי ֶוֶנטֹו 20

 חגים ואירועים 
מיוחדים 36

ההיסטוריה של ונציה 
ומחוז ֶוֶנטֹו 40

ֶוֶנטֹו בחלוקה 
לאזורים

מבט אל ֶוֶנטֹו 164

מישור ֶוֶנטֹו 166

 ורונה 
ואגם גארָדה 190

הדולומיטים 216

 מפת רחובות 
ונציה 288

 אינדקס 
כללי 302

שיחון 333

נתיבי הוואּפֹוֶרטֹו בוונציה ראו 
קפל הכריכה האחורית

פאלאצו ּפיזאני מֹוֶרָטה, לגדתה של 
הקאנאֶלה גראנֶדה

תוכן העניינים
איך להשתמש במדריך זה 6

 מידע 
שימושי
מגורים 228

 מסעדות, בתי קפה 
וברים 236

חנויות ושווקים 252

בידור בֶוֶנטֹו 258

חופשות מיוחדות 
ופעילויות־חוץ 262

 חשוב 
לדעת

שימושון 268

תחבורה 278

 סן פולו 
וסנטה קרֹוֶצ'ה 100

קסטלו 112

דֹורסֹודּורֹו 126

קאנאֶרג'ֹו 140

איי הלגונה 150

גשר ריָאלטֹו על הקאנאֶלה גראנֶדה

יצירתו של ֶורֹוֶנֶזה, תשוקה וטוהר, בוילה 
ָּברּבארֹו שבמאֶזר

חוקר הארצות הוונציאני מרקו פולו

גבעולי אספרגוס

ארמון הדוג'ה בפיאצה סן מרקו

ּפאליֹו ֵדיי דֶייצ'י קֹומּוני, חגיגה בנוסח ימי הביניים במֹונטאניאָנה

ונציה בחלוקה 
לאזורים

דיוקנה של ונציה 58

 לאורך הקאנאֶלה 
גראנֶדה 60

סן מרקו 76

נוף קאנאֶלה גראנֶדה על רקע כנסיית סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה

A Dorling Kindersley Book

dk.com

Eyewitness Travel Guide Venice and the Veneto

Copyright © Dorling Kindersley Limited, 2016

© )עברית( שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ 2016

מהדורה עברית שנייה 2016 - תשע"ו

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל, לצלם, להקליט, לתרגם, 
להציג, לאחסן במאגרי מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל 

אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכאני או אחר כל חלק שהוא מהחומר 
שבספר זה, ללא רשות מפורשת בכתב מבעלי הזכויות.

מסת"ב 978-965-420-464-4

שטיינהרט שרב מוציאים לאור בע"מ

ת.ד. 8333, אזה"ת ספיר, נתניה 4250519

mail@haolam.co.il :דואל

haolam.co.il :להזמנת ספרים ומפות

facebook.com/haolam.travel 

™ הוא סימן מסחרי של שטיינהרט שרב מו"ל בע"מ

עברית: מרים אלבז ואינגה מיכאלי

מפות: דני שפירו

אף שהמחברים, ספקי תוכן אחרים, דורלינג קינדרסלי ושטיינהרט 
שרב נהגו בהקפדה סבירה בהכנת ספר זה, אין הם ערבים 

לנכונותו או לשלמותו של המידע בספר, ואין הם מקבלים על 
עצמם, במידת האפשר, כל חבות הנובעת מהשימוש בו.

אזהרה ובקשה
דברים משתנים, מחירים עולים, לוחות זמנים מוחלפים, מקומות 
טובים מידרדרים, ומקומות גרועים פושטים את הרגל - דבר אינו 
נשאר כשהיה. אם יש בידיכם עדכונים למידע המופיע במדריך 

זה, אנא כתבו אל: שטיינהרט שרב מוציאים לאור, ת.ד 8333, 
אזה"ת ספיר, נתניה 4250519, או צרו קשר באמצעות האתר 

שלנו בכתובת haolam.co.il. מטיילים שישלחו לנו עדכונים, 
יקבלו שובר הנחה לרכישת מדריכים ומפות בהוצאתנו.

מפות למטיילים בוונציה ובצפון־מזרח איטליה
מידע על מפות למטיילים בוונציה ובצפון־מזרח איטליה תמצאו באתר 
העולם, בכתובת haolam.co.il. באתר תוכלו להזמין מגוון עצום של 

מדריכי טיולים ומפות לאיטליה וליעדים אחרים בעולם.

תמונת השער: ואּפֹוֶרטֹו בקאנאֶלה גראנֶדה של ונציה



מקרא
שבוע אחד בוונציה ומחוז ֶוֶנטֹו

שבועיים בוונציה ומחוז ֶוֶנטֹו
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ומומלץ מאוד לצפות בהם תוך 

שיט בואּפֹוֶרטֹו או בגונדולה.

שבוע אחד בוונציה ומחוז ֶוֶנטֹו

• שיט בואּפֹוֶרטֹו בתעלת 
המים המהפנטת של 

ונציה, קאנאֶלה 
גראנֶדה, הרצופה כולה 

ּפאלאצי יפהפיים.
• לגימת קפה בפיאצה 
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בזיליקה סן מרקו 
המרהיבה וארמון 

הדוג'ים, ולאחר מכן 
טיפוס אל מרומי 

הָקמּפאניֶלה, משם 
נשקף נוף של הרי 

האלפים.
• הפלגה מוונציה אל 

האיים החיצוניים, 
והיכרות עם מלאכת 
התחרה העדינה של 
ּבּוראנֹו, עם מנפחי 

הזכוכית במּוראנֹו ועם 
מעשי הפסיפס 

המפוארים בקתדרלה 
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בעיר התוססת 
פאדובה.

• עמידה מתחת 
למרפסת המפורסמת 
של יוליה, ולאחר מכן 
ביקור באמפיתיאטרון 

הרומי הענק והמרשים 
שבוורונה היפה.

• טיול ברחובות ויֶצ'נָצה, 
עירו של ּפאלאדיֹו, 

וביקור בתיאטרון 
העתיק ביותר באירופה, 

תיאטרו אולימפיקו.
• טיפוס אל מרומי מגדל 

הפעמונים של הדּואֹומֹו 
בֶּבלּונֹו הציורית, ונוף 

עוצר־נשימה של 
פסגות הדולומיטים.

הטיולים שלפניכם נועדו לכלול כמה שיותר מגולות הכותרת של ונציה ומחוז ֶוֶנטֹו. 
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נציע גם מסלול של 14 יום, כולל ארבעה ימים בוונציה וטיול מקיף של עשרה ימים 

באזור הכפר היפהפה של מחוז ֶוֶנטֹו.
בחרו את המסלול המועדף עליכם, שלבו בין 

מסלולים שונים, או לקטו מפה ומשם 
וצרו מסלול ייחודי משלכם.

לגלות את ונציה ומחוז ֶוֶנטֹו

בזיליקה סן מרקו
הבזיליקה ידועה כאחת הדוגמאות היפות ביותר 

לאדריכלות הביזנטית בעולם כולו, מבפנים 
ומבחוץ.

שבועיים בוונציה 
ומחוז ֶוֶנטֹו

• אוצרות האמנות המופלאים 
בכנסיות של ונציה, לצד 

גלריות מהשורה הראשונה.
• חציית קאנאֶלה גראנֶדה, 

עורק התחבורה הראשי של 
העיר, תוך כדי עמידה 

בטראֶגטֹו.
 Caffè-לגימת קפה ב •

Pedrocchi בפאדובה, מעוזם 
של האינטלקטואלים במאה 
התשע־עשרה. בערב יש גם 

מופעי ג'אז.
• אופרה באוויר הפתוח 
באמפיתיאטרון הרומי 

בוורונה.
• שיט נינוח באגם גארָדה, בין 

נופים מרשימים לקו חוף 
הרצוף כולו וילות פאר וגנים 

מטופחים.
• לגימת גראָּפה על הגשר 

בעיירה היפה ּבאסאנֹו ֶדל 
גראָּפה, על רקע ההרים 

הנישאים.
• ביקור בָארקָווה   ֶּפטָררָקה, 

טיול בין הגבעות הֶאאּוֶגניות 
המשתפלות ועצירה בכפר 

הרומנטי ָאזֹולֹו. 
• נופים הרריים עוצרי־נשימה 

לאורך כביש הדולומטים, 
ומנוחה קלה בעיירה 

האופנתית קֹורטיָנה ד'ָאמֶּפצֹו.
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היום הראשון
בוקר אם לא תרצו להיבלע בתוך 

ים של תיירים, בואו מוקדם 
לפיאצה סן מרקו )עמ' 78-79( 

ולבזיליקה די סן מרקו )עמ' 
82-87(, המצופה במעשי פסיפס 

מבפנים ומבחוץ. למנה נוספת של 
פאר והדר, בקרו בארמון הדוג'ים 

הגותי )עמ' 88-93(. הזמינו את 
'המסלול הסודי' ותזכו בהצצה 

בבית־הכלא, וגם באולם המועצה 
הגדולה, שבו יצירות נפלאות של 

טינטֹוֶרטֹו. להיכרות עם העיר 
ממעוף הציפור, עלו אל מרומי 
הָקמּפאניֶלה )עמ' 80(, ותיהנו 

ממנוף עד להרי האלפים. באורוות 
בדימוס שמתחת לארמון הדוג'ים 

תוכלו לשבת לארוחת צהריים.

אחה"צ ונציה היא עיר מושלמת 
לטיול ברגל; המשיכו בכיוון, 

ובדרך תחלפו על פני הכנסייה 
הבארוקית סן   מֹויֶזה )עמ' 96( 

ובית האופרה המפורסם ָלה 
ֶפניֶצ'ה )עמ' 97( ותגיעו אל תחנת 

הואּפֹוֶרטֹו סנט'אנג'לו. שוטו 

היום השני
בוקר פנו לרובע הקסטלו 

ולמוזיאון הימי )עמ' 122(, המזמן 
הצצה בדוברה המפוארת של 
הדוג'ה, הּבּוצ ' ינטֹורֹו המצופה 
זהב. בסקּואֹוָלה   די   סן   ג’ורג ’ ו  

 ֶדלי   סקיָאבֹוני )עמ' 122( מצפים 
לכם ציורי אפריז מרהיבים של 

קרּפאצ ' ֹו, ובכנסייה הגותית 
סנטי ג'ובאני ֶא פאולו )עמ' 
120-121( תוכלו לחלוק כבוד 
ל־25 דוג'ים הקבורים ברוב 

פאר והדר. קאמּפֹו סנטה מריה 
פֹורמֹוָזה )עמ' 118( היא פינת 
חמד נפלאה לארוחת צהריים.        

אחה"צ חצו את הלגונה, ושוטו 
אל האיים מּוראנֹו )עמ' 156-157(, 

טֹורֶצ'לֹו )עמ' 154-155( וּבּוראנֹו 
)עמ' 156(. קנו למזכרת כלי 

זכוכית נאים במּוראנֹו, והתרשמו 
מהמעשי הפסיפס הנפלאים 

מהמאה השלוש־עשרה בקתדרלה 
של טֹורֶצ'לֹו. המשיכו אל ּבּוראנֹו, 

וטיילו בנחת בין הבתים הססגוניים 
וחנויות התחרה. כשיתקוף אתכם 

הרעב, תוכלו ליהנות מארוחת 
ערב בכל אחת ממסעדות 

הדגים המצוינות של ּבּוראנֹו.

היום השלישי
בוקר פנו אל רובע סן פולו, ואל 

כנסיית סנטה   מריה   גלֹוריֹוָזה  
 ֵדיי   פרארי )עמ' 106-107(, כדי 
להתרשם מיצירות מופת של 

טיציאן ושל ֶּבליני. פנקו את עצמכם 
בקפוצ'ינו ובמאפה, והמשיכו אל 

סקּואֹוָלה   גראנֶדה   די   סן   רֹוקֹו )עמ' 
110-111(, שבו מחזור ציורים יוצא מן 

הכלל של טינטֹוֶרטֹו. שבו לארוחת 
צהריים בכיכר התוססת קאמּפֹו 
סן   ג’אקומו   ֶדל’אֹוריֹו )עמ' 108(.          

אחה"צ חצו את התעלה אל 
דֹורסֹודּורֹו, הקדישו זמן לאוצרות 

הבארוק של קא ֶרצֹוניקֹו )עמ' 
130(, המשיכו אל יצירות המופת 
של תקופת הרנסאנס באקדמיה 

)עמ' 134-137( - כולל מחזור 
הציורים של אורסולה הקדושה 

מאת ָקרּפאצ'ֹו - ואל תשכחו 
להציץ גם ביצירות פיקאסו, מירֹו 
וקנדינסקי באוסף פגי גוגנהיים 

)עמ' 138(. זה הזמן לארוחת ערב 
לשפת המים, ואולי לקונצרט של 
ויוואלדי בכנסיית סן וידאל )עמ' 

261( שליד גשר האקדמיה.

היום הראשון עד השלישי
ראו שלושה ימים בוונציה.

היום הרביעי: פאדובה
יום טיול בפאדובה כולל את 

ציורי־הקיר של ג'וטו בקפלה 
ֶדלי סקרֹוֶבני )עמ' 184-185( ואת 

האוצרות שמוצגים במוזיאוני 
ֶאֶרמיטאני )עמ' 183(. מקום מצוין 

למנוחה וללגימת משקה הוא 
Caffè Pedrocchi )עמ' 182(, 

מעוזם של גדולי האינטלקטואלים 
במאה התשע־עשרה, ובשוק 
היומי שבפיאצה   ֶדֶלה   ֶארֶּבה 

תוכלו לקנות מצרכים לפיקניק. 
אל תוותרו על חדר הניתוח 

הבנוי עץ )המאה השש־עשרה( 
בפאלאצו   ֶדל   ּבֹו )עמ' 182(, או 
על הפרסקאות בדּואֹומֹו ובית־

הטבילה )עמ' 186(. טיילו בנחת 
בִוָיה ֶדל   סנטו ובקרו בבזיליקה די 
סנט'אנטוניו )עמ' 186-187(, ואם 
אתם זקוקים למנוחה פנו לאֹורטֹו 

ּבֹוטאניקֹו המוצל )עמ' 187(. 
פיאצה   ֵדיי   סיניורי )עמ' 180( היא 

בחירה מצוינת לארוחת הערב.       

היום החמישי: ורונה
התחילו את היום בוורונה, בקרו 

בכנסייה המפוארת סן   ֶצנֹו  
 מאג’ֹוֶרה )עמ' 202-203( והמשיכו 

בטיול התרשמות מהּפאלאצי 
של העיר, עד שתגיעו לקאָזה  

 די   ג ' ּולֶייָטה )עמ' 201( ואל 
המרפסת המפורסמת של יוליה. 

בואּפֹוֶרטֹו אל קא   ֶרצֹוניקֹו היפהפה 
)עמ' 130(, מוזיאון המוקדש 
לוונציה של המאה השמונה־
עשרה. בערב, תוכלו לשבת 

לארוחה בקאמּפֹו סנטה מרֶגריטה 
הסמוכה )עמ' 131(, ולאחר מכן 

לשוט שוב בואּפֹוֶרטֹו לאורך 
קאנאֶלה גראנֶדה )עמ' 60-75(.  

היום השני
בוקר זה הזמן למנה גדושה 

של אמנות: זו העתיקה 
באקדמיה )עמ' 134-137( וזו 

המודרנית באוסף פגי גוגנהיים 
)עמ' 138(. שבו לארוחת 

צהריים לשפת התעלה, וצפו 
בסירות השטות אנה ואנה.

אחה"צ הפליגו בשעה מוקדמת 
יחסית אל שלושה איים מרוחקים 

ושונים זה מזה: במּוראנֹו )עמ' 
156-157( בקרו במוזיאון הזכוכית, 

ובו שלל דוגמאות יפהפיות; 
בּבּוראנֹו )עמ' 156(, אל תוותרו 

על הפריטים המסורתיים 
במוזיאון התחרה; ובטֹורֶצ'לֹו 

)עמ' 154-155(, הציצו בקתדרלה 
העשירה במעשי פסיפס. שוטו 
בחזרה לּבּוראנֹו ותוכלו לבחור 
מתוך שורה של מסעדות דגים 
מצוינות; קנחו בשיט בגונדולה 

לעת ערב, או בטיול נינוח 
על החוף ובליקוק גלידה.

היום הראשון
בוקר התחילו מוקדם, והתוודעו 

אל העיר בשיט בואּפֹוֶרטֹו 
בקאנאֶלה גראנֶדה. בואו אל 

פיאצה סן מרקו )עמ' 78-79( 
והתפנקו בלגימת קפה לצלילי 
מוסיקה, ולאחר מכן המשיכו 
לסיור בארמון הדוג'ים )עמ' 

88-93(, שם תוכלו לטפס 
במדרגות הענקים, לחצות את 

גשר האנחות ולהציץ בתאו של 
קזנובה. הצטלמו עם הגונדולות 

שעוגנות לשפת המים, ופנו 
לחפש מקום לארוחת צהריים 

הרחק מהכיכר המרכזית.

אחה"צ הזמינו כרטיסים לשעות 
הצהריים המוקדמות, ותוכלו 

להתפעל משכיות החמדה 
בבזיליקה סן מרקו )עמ' 

82-87(. אל תחמיצו את בית 
האוצר או את המרפסת, שם 

תוכלו להביט מקרוב בארבעת 
הסוסים ובמעשי הפסיפס 

שבחזית. טיילו ברחוב הקניות 
המפורסם, ֶמרֶצ’ִרֶייה, עד שתגיעו 

לגשר הריָאלטֹו )עמ' 104(, 
נקודת התצפית המובחרת אל 

קאנאֶלה גראנֶדה. חפשו ֶאנֹוֶטָקה 
)בר־יין(, ושבו לאכול צ'יֶקטי 

)טאפאס נוסח ונציה( וללגום 
אפריטיף לפני ארוחת הערב.

חזית השיש הלבנה של קא   ֶרצֹוניקֹו 

בתים בגווני אדום ואוקר לשפת התעלה במּוראנֹו
חלל הפנים המרהיב של תיאטרו 

אולימפיקו בוויֶצ'נָצה

יומיים בוונציה

תוכלו להתרשם ממוקדי־
העניין העיקריים של 

ונציה גם ביומיים. אפשר 
להתנייד בעיר בואּפֹוֶרטי 

)סירת אוטובוס( או לטייל 
בסמטאות ברגל.

• הגעה נמל־התעופה מרקו 
פולו )Marco Polo( מרוחק 

13 ק"מ ממרכז העיר. אפשר 
לשוט 45 דקות עד סן מרקו 

בספינה של Aliguna, או 
לנסוע 25 דקות באוטובוס קו 

5 עד ּפיָאצאֶלה רומא.
• הזמינו מראש בזיליקה די סן 
מרקו; סיור 'המסלול הסודי' 

בארמון הדוג'ים.

שלושה ימים בוונציה

שלושה ימים יאפשרו 
לכם ליהנות מוונציה 

קצת יותר בנחת.

• הגעה נמל־התעופה מרקו 
פולו.

• הזמינו מראש ראו יומיים 
בוונציה

להאריך את המסלול
צאו מפאדובה או מוונציה לשיט 

או לטיול אוטובוס בתעלת 
ּבֶרנָטה )עמ' 186-187(.

להאריך את המסלול
סעו באוטובוס מוורונה לאגם 
גארָדה )עמ' 210-215(, ותוכלו 
ללון בסירמיֹוֶנה )עמ' 212-213(.

להאריך את המסלול
עם שובכם לוונציה, שוטו 

לקיֹוָג'ה )ראו עמ' 189( ותיהנו 
מנופים מרשימים של הלגונה.

שבוע אחד בוונציה 
ומחוז ֶוֶנטֹו 

פאדובה, ורונה, ויֶצ'נָצה 
וֶּבלּונֹו נמצאות במרחק נוח 

לטיול יום מחוץ לוונציה; 
ויש גם הצעות להארכת 

המסלול לעשרה ימים.

• הגעה ועזיבה טוסו אל נמל־
התעופה מרקו פולו וממנו.

• תחבורה רכבות ואוטובוסים 
סדירים נוסעים מוונציה 

לפאדובה ולוויֶצ'נָצה; ויש גם 
רכבות לוורונה ולֶּבלּונֹו.

פנו אל קסטלֶווקיֹו )עמ' 195( 
ותיהנו מהאמנות היפה ביותר 
במחוז ֶוֶנטֹו. לארוחת צהריים, 

בואו אל פיאצה   ֶארֶּבה )עמ' 
198(. בקרו בָאֶרָנה )עמ' 197(, 
האמפיתיאטרון הרומי הענק 

של ורונה, חצו את נהר ָאדיֶג'ה 
וטיילו בג’ארדינֹו   ג’ּוסטי )עמ' 

205(, ולבסוף שבו לאכול באזור 
פיאצה   ֵדיי   סיניורי )עמ' 198(.         

היום השישי: ויֶצ'נָצה
ויֶצ'נָצה היא עירו של האדריכל 

המהולל ּפאלאדיֹו: זה 

המקום להתרשם בו משלל 
הּפאלאצי שתכנן, וכן מתיאטרו 

אולימפיקו )עמ' 174-175(. אי־
אפשר להחמיץ את הבזיליקה 
המרהיבה בפיאצה   ֵדיי   סיניורי 

)עמ' 172(, ולאחר הביקור 
בה מומלץ להמשיך גם אל 

מֹונֶטה   ֶּבריקֹו, וילה   ואלָמראָנה 
וָלה   רֹוטֹונָדה )עמ' 173(, כולן 
במרחק הליכה ממרכז העיר.      

היום השביעי: ֶּבלּונֹו
צאו לנסיעה נופית ברכבת לֶּבלּונֹו 

)עמ' 224(, החולשת על מישור 
ֶוֶנטֹו כולו, על רקע פסגותיהם 

הנישאות של הרי הדולומיטים. 
טיילו בין הכיכרות והּפאלאצי, 

ולנוף המרהיב ביותר טפסו אל 
מגדל הפעמונים של הדּואֹומֹו.
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היום הראשון 
עד השלישי ונציה
ראו שלושה ימים בוונציה 

)עמ' 12-13(.
 

היום הרביעי: ונציה
בוקר שיט קצר בואּפֹוֶרטֹו מרציף 

סן   זאּכאִרָיה יביא אתכם אל 
ג’ּוֶדָקה ואל הכנסייה השלווה 
סן   ג’ֹורג’ֹו   מאג’ֹוֶרה )עמ' 99(; 
טפסו אל מרומי הָקמּפאניֶלה 

לנוף מרהיב של ונציה ושל 
הלגונה כולה. לאחר מכן, טיילו 

על הרציף, הזמינו קוקטייל ֶּבליני 
במלון Cipriani המפורסם )עמ' 

265(, או שבו ליהנות ממאפה, 
מגלידה או מארוחה מלאה ברחבה 
הפתוחה של Harry’s Dolci )עמ' 

246(, גם הוא בבעלות המלון.   

אחה"צ טיילו ברובע קאנאֶרג ' ֹו 
)עמ' 140-149( המוכר פחות. לכו 

בפֹונדאֶמנָטה   ֶדָלה   מיֶזריקֹורִדָיה 
עד לארמון הגותי קא   ד’אֹורֹו 

שבועיים בוונציה 
ומחוז ֶוֶנטֹו 

מסלול בן שבועיים הכולל 
בתוכו שיט של יום בתעלת 
ּבֶרנָטה, טיול יקבים ומסלול 

נהיגה בהרי הדולומיטים.

• הגעה ועזיבה טוסו אל נמל־
התעופה מרקו פולו וממנו.
• תחבורה דאגו לשכור רכב 

ולאסוף אותו בפאדובה ביום 
השביעי.

• הזמינו מראש ראו שבוע 
אחד בוונציה ומחוז ֶוֶנטֹו )עמ' 
13(; ורונה: כרטיסים לאופרה 

בָאֶרָנה.

)עמ' 148(, שפונה אל קאנאֶלה 
גראנֶדה, ותוכלו להתרשם מיצירות 
המופת המקשטות אותו. המשיכו 

אל כנסיית הרנסאנס המקסימה 
סנטה   מריה   ֵדיי   מיראקֹולי )עמ' 

146(, ובקרו גם במדונה   ֶדל’אֹורטֹו 
הגותית )עמ' 144(. בסמטאות 

הצרות תוכלו לטייל ולתור אחר 
אֹוסֶטִרָיה נעימה לארוחת ערב.        

היום החמישי: פאדובה
ראו שבוע אחד בוונציה ומחוז ֶוֶנטֹו, 

היום הרביעי: פאדובה )עמ' 13(.

היום השישי: 
תעלת ּבֶרנָטה

מפאדובה, צאו לשיט נינוח של 
יום שלם בתעלת ּבֶרנָטה )עמ' 

186-87(, ותחלפו על פני האחוזות 
הכפריות והאלגנטיות של אצולת 

ונציה. כמה מהווילות פתוחות 
לקהל הרחב, בהן וילה פֹוסקארי 

של ּפאלאדיֹו במאלקֹונֶטָנה, 
וילה ווידמן-פֹוסקארי במיָרה, 

וגם וילה ּפיזאני משלהי תקופת 
הבארוק בְסְטָרה. תוכלו לשוב 

לפאדובה באוטובוס או ברכבת.

היום השביעי: ורונה
לאחר שתשכרו מכונית, צאו 

מפאדובה אל ורונה המקסימה 
)עמ' 190-207(, ותיהנו מהאווירה 

הרומית, הרומאנסקית והרומנטית. 
לנופים היפים ביותר, בקרו 

בתיאטרו   רֹומאנֹו )עמ' 204( 
ובמוזיאון לארכיאולוגיה )עמ' 
204( שבקרבת מקום, ולאחר 

מכן חצו את ּפֹונֶטה ּפֶייטָרה 
ובקרו בָאֶרָנה הרומי )עמ' 197(, 

המשמש היום במה למופעי 
אופרה גרנדיוזיים באוויר הפתוח. 

מפיאצה   ֵדיי   סיניורי המרכזית 
)עמ' 200(, ובה ארקדות מתקופת 

הרנסאנס, המשיכו אל הכנסייה 
הרומאנסקית סן   ֶצנֹו   מאג’ֹוֶרה 
)עמ' 202-203(, אל המרפסת 
המפורסמת של יוליה בקאָזה  

 די   ג ' ּולֶייָטה )עמ' 201( ואל 
קברי משפחת סָקליֶג’רי )עמ' 

200-201(, אנדרטאות שנבנו לזכר 
שליטי העבר של ורונה. לסיום, 

קנו כרטיסים לאופרה בָאֶרָנה.        

היום השמיני: 
סיור יין בוואלּפֹוליֶצ’ָלה 

ואגם גארָדה
בבוקר, סעו לכיוון אגם גארָדה 

)עמ' 210-215( ותעברו בדרך 
בין הכרמים של חבל היין 

ואלּפֹוליֶצ’ָלה )עמ' 214-215(. 
עצרו להתרעננות בסן פייטרו 

בָקריָאנֹו. אחה"צ, סעו לֶדֶזנצאנֹו 
)עמ' 210( שלחופי אגם גארָדה, 

צאו לשיט נינוח של שעתיים 
באגם ותוכלו להתרשם מהווילות 
המפוארות ומהגנים המטופחים 

שלאורך קו החוף. לעת ערב, 
אין כמו טיול נינוח לשפת האגם. 

לכו עד גרֹוֶטה   די   קאטּולֹו )עמ' 
213(, מקום הולדתו של המשורר 
הרומי קאטּולּוס, ובלו את הלילה 

בסירמיונה הציורית )עמ' 212-213(, 
העשירה בברים ובחנויות.  

היום התשיעי: 
מסירמיֹוֶנה לוויֶצ'נָצה
בקרו במבצר האדיר מהמאה 

השלוש־עשרה, רֹוָקה   סָקליֶג’ָרה 
שבסירמיֹוֶנה )עמ' 212-213(, 

והמשיכו לוויֶצ'נָצה )עמ' 
170-175(, עירו של האדריכל 

המהולל פאלאדיֹו. התרשמו 
מהּפאלאצי שתכנן בקֹונטָרה  

 ּפֹורטי )עמ' 172(, וכן מהבזיליקה 
האדירה שבנה בפיאצה   ֵדיי  

 סיניורי )עמ' 172(, והמשיכו משם 
אל תיאטרו אולימפיקו )עמ' 
174-175(; את הפרספקטיבה 

המחוכמת של תפאורת הבמה 
תכנן תלמידו, סקֹומֹוצי. אם 

נותר לכם זמן, בקרו גם בווילות 
שתכנן ּפאלאדיֹו השוכנות 

סמוך לעיר, וילה ואלָמראָנה 
וָלה רֹוטֹונָדה )עמ' 173(.     

היום העשירי: ּבאסאנֹו 
ֶדל גראָּפה וָאזֹולֹו
סעו בכיוון צפון אל הרי 

הדולומיטים, ועברו בדרך 
בּבאסאנֹו ֶדל גראָּפה )עמ' 176(; 

גולת הכותרת כאן היא ּפֹונֶטה  
 ֶדלי   ָאלּפיני, יצירה נוספת של 

ּפאלאדיֹו. כפי שמעיד השם, זה 
המקום לשתות גראָּפה, ותוכלו 

לבקר גם במוזיאון האלפיני 
ובּפאלאצֹו סטּורם, שם מוצג 
אוסף נאה של כלי מיוליקה. 

המשיכו אל מרגלות הדולומיטים, 
ובקרו גם בכפר הציורי מאוד 

ָאזֹולֹו )עמ' 177(. קפצו לביקור גם 

האמפיתיאטרון הרומי של ורונה בלילה

וילה פֹוסקארי של ּפאלאדיֹו השוכנת 
לגדות תעלת ּבֶרנָטה

רֹוָקה סָקליֶג'ָרה העתיקה בסירמיֹוֶנה

כביש הדולומיטים המתפתל והנוף ההררי עוצר־הנשימה

בווילה ָּברָּברֹו שממזרח לָאזֹולֹו, 
או בּפֹוסאניֹו שמצפון, ותוכלו 
להתרשם מבית הולדתו של 

קאנֹוָבה וממוזיאון הג'יּפסֹוֶטָקה, 
ובו אוסף של פסלי גבס ששימשו 

את האמן כמאקטים לפסליו.  

היום ה־11: מֶּבלּונֹו 
לּפֶייֶבה די קאדֹוֶרה 

ולקֹורטיָנה ד'ָאמֶּפצֹו
סעו לֶּבלּונֹו )עמ' 224( וטפסו אל 
מרומי הָקמּפאניֶלה של הדּואֹומֹו 

כדי להשקיף אל מישור ֶוֶנטֹו. 
הנסיעה הנופית לגדת הּפיָאֶבה 

תביא אתכם אל בתי העץ 
האלפיניים של ּפֶייֶבה   די   קאדֹוֶרה 

)עמ' 221( ואל בית הולדתו של 
הצייר טיציאן, קאָזה   די   טיציָאנֹו 

)עמ' 221(. הנוף מסחרר עוד 
יותר בדרך לעיירת הנופש והסקי 

קֹורטיָנה   ד’ָאמֶּפצֹו )עמ' 220( 
העטורה בקיץ מרבדי פרחים 

בשלל צבעים. תמצאו כאן גם 
שלל ברים, מסעדות ובוטיקים.     

היום ה־12: 
כביש הדולומיטים

הקצו יום שלם של נהיגה בכביש 
האלפיני עוצר־הנשימה )עמ' 

220-221(, שמתפתל מקֹורטיָנה 
ד'ָאמֶּפצֹו אל מעבר ּפֹורדֹוי 
)ארבע שעות נסיעה הלוך 

ושוב(. אל תשכחו להקדיש 
זמן גם להתרשמות מהנופים 
המרהיבים, ולמנוחה בּפֶייֶבה  
 די   ליבינאלֹונגֹו או באנדראץ', 

הברוכות במסעדות ובבתי־
קפה. תוכלו ללון בּפֶייֶבה  

 די   קאדֹוֶרה )עמ' 221(.    

היום ה־13: 
טֶרביזֹו והגבעות 

הֶאאּוֶגניות
רדו בחזרה מההרים אל טֶרביזֹו 

)עמ' 178(, עיר שרק ונציה עולה 
עליה במספר התעלות שלה. 

טיילו ברחובות הרצופים בבתים 
מקושטים להפליא, וחפשו 

בתפריטי המסעדות ראדיקיֹו 
)עולש אדום( ופסטה ֶא פאג'ֹולי 
)מרק פסטה ושעועית(. אחה"צ 
תוכלו לטייל באזור הכפר הציורי 

של הגבעות הֶאאּוֶגניות, וליהנות 
משפע אתרי ספא, מרחצאות 
בוץ וטיפולי גופרית; בקרו גם 

בכפר המקסים ָארקָווה   ֶּפטָררָקה 
)עמ' 188(, מקום הולדתו 

של המשורר המפורסם. 

היום ה־14: 
ּפֹוֶלזיֶנה וקיֹוָג'ה

עקפו את ונציה, ופנו אל 
תעלות המים ואזורי הביצה של 

ּפֹוֶלזיֶנה )עמ' 189(, בדלתא 
של הּפֹו - פארק לאומי ואזור 

מושלם לצפרים ולשוחרי טבע. 
תוכלו לשוט בקאנו, להמשיך 
לארוחה של מאכלי־ים טריים 

בכיוון צפון, אל עיירת הדיג 
הציורית קיֹוָג'ה )עמ' 189(, 
משם תוכלו לשוב לוונציה.

טֹו  ֶנ ֶו ז  נציה ועם מחו ו | היכרות עם   1415  | טֹו  ֶנ ֶו ז  ונציה ומחו  לגלות את 
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קורסים למלאכת־יד 262,   
265

ָאנאֶפסָטה, ּפאֹולּוצ'ֹו )דוג'ה( 
44 Anafesta, Paoluccio

 Angelo אנג'לו ָרָפֶאֶלה
132 Raffaele

139 Ando, Tadao ָאנדֹו, ָטָדאֹו

221 Andraz 'אנדראץ

 Visentini, אנטוניו ויֶזנטיני
67 Antonio

אנטוניו מפאדובה, הקדוש 
 Anthony of Padua, St

186-7
אנטֹוניֹו קאנֹוָבה, נמל־תעופה 
 Antonio Canova )טֶרביזֹו(

281 ,279
 Annigoni, ָאניגֹוני, פייטרו

176 Pietro
225 Anzano ָאנצאנֹו

אנרי השלישי, מלך צרפת 93, 
129 ,123

188–9 ,43 Este ֶאסֶטה

214 Affi ָאפי

אפריטיפים 241

)ה(אקדמיה, גשר )ונציה( 
 ,72 Accademia Bridge

104
)ה(אקדמיה )ונציה( 

 ,72 ,58 ,51 Accademia
134–7 ,127

מסלולים מומלצים 12, 13  

סיור באקדמיה 136-7  

תרשים המבנה 134-5  

 Aqua )ָאקָווה ָאלָטה )ונציה
55 alta

אקלים 36-9

מתי לנסוע 268  

אקסלסיור, מלון )לידֹו( 
52 Excelsior

220 Arabba ָאראָּבה

ארד, דלתות )סן ֶצנֹו מאג’ֹוֶרה, 
ורונה( 203

ארוחת בוקר, במלונות 229

ָאריגֹוני, אֹונֹוִריֹו, ראש המנזר 
 Arrigoni, Abbot Onorio

145

)ה(אריה של מרקוס הקדוש 
)ונציה( 41, 81, 198, 200

 Erizzo, Paolo ֶאריצֹו, פאולו
65

ארכיאולוגיה, מוזיאונים ראו 
מוזיאונים וגלריות

ארמון הדוג’ים )ונציה( 47, 59, 
88–93 ,75

אדריכלות 26  
בארות 24, 90  

בתוך הארמון 90-91  
המסלול הסודי 91  

מסלולים מומלצים 10, 12  
מפת רחובות מאוירת 79  

סקירת הארמון 92-3  
ארמונות )פאלאצי(

ארמון הדוג׳ים )ונציה( 10,   
88–93 ,59 ,47 ,26 ,24 ,12

בארוקיים 27  
ביזנטיים 26  
גותיים 26  

הפאלאצו הוונציאני 26-7  
ופאלאצו איֶזּפֹו ָדה ּפֹורטֹו   

 Palazzo Iseppo )ויֶצ׳נָצה(
172 da Porto

לינה בארמונות 230  
פאלאצו ֶאמֹו )ונציה(   
65 ,62 Palazzo Emo

פאלאצו ֶאריצֹו )ונציה(   
65 Palazzo Erizzo

פאלאצו ּבאלּבי )ונציה(   
70 ,27 Palazzo Balbi

פאלאצו ֶּבלֹוני ּבאטאָג’ה   
 Palazzo Belloni )ונציה(

65 Battagia
פאלאצו ֶּבמּבֹו )ונציה(   
69 Palazzo Bembo

פאלאצו ָּברּבארֹו )ונציה(   
73 Palazzo Barbaro

פאלאצו ָּברּבאריגֹו )ונציה(   
73 ,66 Palazzo Barbarigo

פאלאצו ָּברּבאריגֹו ֶדָלה   
 Palazzo )ֶטראָצה )ונציה

 Barbarigo della Terrazza
71

פאלאצו ָּברציָצה )ונציה(   
68 Palazzo Barzizza

פאלאצו ג’ֹובאֶנלי )ונציה(   
64 Palazzo Giovanelli

פאלאצו ג’ּוסטיניַאן )ונציה(   
 ,75 ,70 Palazzo Giustinian

129
פאלאצו גארצֹוני )ונציה(   

71 Palazzo Garzoni
פאלאצו גּוסֹוני־גרימאני   

Palazzo Gussoni- )ונציה(
66 Grimani

פאלאצו גראסי )ונציה(   
71 Palazzo Grassi

פאלאצו גריטי )ונציה(   
63 Palazzo Gritti

פאלאצו גריטי־ּפיזאני )ונציה(   
74 Palazzo Gritti-Pisani
פאלאצו גרימאני )ונציה(   

 ,68 ,27 Palazzo Grimani
118

פאלאצו דאנדֹולֹו )ונציה(   
114 ,96 Palazzo Dandolo

פאלאצו דונה ּבאלּבי )ונציה(   
64 Palazzo Donà Balbi

פאלאצו ֵדיי טֶרֶצ’נטֹו   
 Palazzo dei )טֶרביזֹו(

178 Trecento
פאלאצו ֵדיי ֶרטֹורי )ֶּבלּונֹו(   
224 Palazzo dei Rettori

פאלאצו דֶיידֹו )ונציה(   
62 Palazzo Diedo

פאלאצו ֶדל ּבֹו )פאדובה(   
182 ,13 Palazzo del Bo
פאלאצו ֶדל דּוָקה )ונציה(   

72 Palazzo del Duca
פאלאצו ֶדל מונטה די פייטה   

 Palazzo del )פאדובה(
180 Monte di Pietà

פאלאצו ֶדל קפיטניו )ורונה(   
200 Palazzo del Capitano

פאלאצו ֶדל קפיטניו   
 180 Palazzo del )פאדובה(

Capitanio
פאלאצו ֶדָלה ראג’ֹוֶנה   

 Palazzo della )ויֶצ׳נָצה(
172 ,15 ,13 Ragione

פאלאצו ֶדָלה ראג’ֹוֶנה )ורונה(   
 Palazzo della Ragione

200 ,198

מספרי עמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

א
 Colli ֶאאּוֶגניות, הגבעות

188 ,167 ,15 Euganei
חופשות ספא 264  

רכיבה על סוסים 264  

ָאאּורֹונצֹו, בקתת־ההרים 
221 Auronzo

 Abano Terme ָאּבאנֹו ֶטרֶמה
188

אביב, אירועים 37

אבידות ומציאות, משרד 273

אביזרים, קניות 253, 255

 Avenzo, ָאֶבנצֹו, יאקֹוּפֹו
187 Jacopo

225 Agordo ָאגֹורדֹו

אגם גארָדה ראו גארָדה, אגם

אגן סן מרקו בחג העלייה 
לשמיים )קאנאֶלטֹו( 46-7

 ,191 ,42 Adige ָאדיֶג׳ה, נהר
204 ,199 ,196 ,195
)ה(אדריאטי, הים 21

שליטתה של ונציה בים 48-9  

189 Adria ָאדִרָיה

אדריכלות

אדריכלות ּפאלאדיאנית   
28-9

בנייני ונציה 24-5  

הפאלאצי הוונציאניים 26-7  

 Oasi Valle אֹוָאזי ואֶלה אֶוורטֹו
265 ,264 Averto

 Augustus, אוגוסטוס, קיסר
204 Emperor

42 Eugani אוגנים

 ,99 Evelyn, John אוולין, ג’ון
205

אוטובוסים 7–286

אוטובוסים למרחקים ארוכים 
281 ,280

אוכל ומשקאות

הטעמים של ונציה ושל ֶוֶנטֹו   
238-9

חנויות 254, 255, 257  
מה לשתות 240-41  

ראו גם מסעדות, ברים, בתי־  
קפה, יין

אוכלוסייה 22
)ה(אוניברסיטה הבינלאומית 

של ונציה 158-9
 Padua אוניברסיטת פאדובה

 ,181 ,49 ,46 University
182

אונסק”ו 54, 55, 194
אֹוסֶּפדאֶלטֹו )ונציה( 

119 Ospedaletto
אופנה, חנויות 253, 255

אופניים 26, 261
אופרה, פסטיבל )ורונה( 38, 

260–61 ,197
)ה(אוצר, חדר )בזיליקה סן 

מרקו( 85, 87
אֹוראטֹוריֹו די סן ג’ורג’ו 

 Oratorio di San )פאדובה(
187 Giorgio

אֹוראטֹוריֹו ֵדיי קרֹוצ’יֶפרי 
 Oratorio dei )ונציה(

145 Crociferi
אֹורֶזאֹולֹו, פייטרו )דוג’ה( 
78 ,45 Orseolo, Pietro

אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו )פאדובה( 
187 ,13 Orto Botanico
 Orient אוריינט אקספרס

281 ,280 Express
177 ,15 ,11 Asolo ָאזֹולֹו

מלונות 234  
מסעדות 247  

 Attila the Hun אטילה ההוני
44

כס המלוכה של אטילה   
)טֹורֶצ’לֹו( 155

188 Ateste ָאֶטסֶטה, בני
אטריום )בזיליקה די סן מרקו( 

87 ,86 Atrium
איזֹוָלה ֶדָלה סקאָלה, מסעדות 

248 Isola della Scala
איזידֹור הקדוש 87

איטלקית, מילון שימושי 333-6

איי הלגונה 61–150

ביקור בלגונה 152-3  

ברים ובתי קפה 250-51  

מלונות 234  

מסעדות 246  

מפה 151  

תחבורה 153  

איילים 223

 Il Pordenone ִאיל ּפֹורֶדנֹוֶנה
178

 Il )ִאיל ֶרֶדנטֹוֶרה )ג׳ּוֶדָקה
158 ,152 Redentore

183 ,148 Il Riccio ִאיל ריצ’ֹו

)ה(אימפריה האוסטרו־הונגרית 
217

אינטרנט, גישה 277

אינקוויזיציה 137

 Ipato,ֹ )איּפאטֹו, אֹורסֹו )דוג’ה
44 Orso

275 Euro אירו

אכסניות נוער 23, 231

אכסניות נוער 23, 231

43 Alaric אלאריק

161 Alberoni ָאלֶּברֹוני

225 Alleghe ָאֶלֶגה

 Ala )ָאָלה נּפֹוליאֹוניָקה )ונציה
78 Napoleonica

 Altichiero ָאלטיקֶיירֹו ָדה ֶזביֹו
187 da Zevio

אלכסנדר השלישי, האפיפיור 
86 ,45 Alexander III, Pope

 Alpe ה(אלפים הֶנֶבגאליים(
224 del Nevegal

מסעדות  

ָאמאנאטי, ברתולומאו 
 Ammannati, Bartolomeo

183
אמבולנסים 272, 273

 Emo, Angelo ֶאמֹו, אנג’לו
65 ,62

אמנות

ונציאנית 30-31  

אינדקס
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 Ca’ )קא גראנֶדה )ונציה  
73 Grande

 Ca’ d’Oro )קא ד’אֹורֹו )ונציה  
148 ,67 ,59 ,14

 Ca’ Dario )קא דאריֹו )ונציה  
138-9 ,73

 Ca’ da )קא ָדה מֹוסטֹו )ונציה  
67 Mosto

 Ca’ )קא ֵדיי קּואֹורי )ונציה  
64 dei Cuori

 Ca’ )קא פאבֶרטֹו )ונציה  
67 Favretto

 Ca’ )קא פֹוסקארי )ונציה  
129 ,70 ,26 Foscari

 Ca’ )קא פֹוסקאריני )ונציה  
66 Foscarini

 Ca’ )קא ֶּפזארֹו )ונציה  
109 ,98 ,66 ,27 Pesaro

קא קֹורֶנר ֶדָלה ֶרג’יָנה )ונציה(   
 Ca’ Corner della Regina

66
קא קֹורֶנר מרטיֶננגֹו ראָבה   

Ca’ Corner- )ונציה(
68 Martinengo-Ravà
 Ca’ )קא ֶרצֹוניקֹו )ונציה  

 ,58 ,51 ,13 ,12 Rezzonico
130 ,129 ,70

 Casa )קאזה אדֹולדֹו )ונציה  
63 Adoldo
רנסאנס 27  

תכנון 27  

ֶאֶרמיטאני, כנסייה )פאדובה( 
183 Eremitani

ֶאֶרמיטאני, מוזיאוני )פאדובה( 
183 ,13 Eremitani

ארמנים 159

רֶמִרָיה )ארמון הדוג’ים(  ָאִ
92–3 Armeria

 ,43 ,42 Arena )ָאֶרָנה )ורונה
197 ,191

אופרה 260-61  

מסלולים מומלצים 13, 14  

138 Ernst, Max ארנסט, מקס

 ,59 Arsenale ה(ָארֶסנאֶלה(
123 ,113 ,112
הִּבֶיינאֶלה 260  

היסטוריה 49  

 Arco )ארקֹו ֵדיי גאבי )ורונה
196 dei Gavi

ָארקֹו ֶדָלה קֹוסָטה )ורונה( 
200 Arco della Costa

ָארקֹו פֹוסקארי )ארמון 
88 Arco Foscari )הדוג’ים

 Arquà ָארקָווה ֶּפטָררָקה
188 ,15 ,11 Petrarca

מסעדות 247  
אתרי קמפינג 230, 231

ב
 Balbi, Nicolò ּבאלּבי, ניקולו

70
 Bassano ּבאסאנֹו ֶדל גראָּפה

176 ,15 ,10 del Grappa
מלונות 234  

מסעדות 247  
 Bassano, ּבאסאנֹו, יאקֹוּפֹו
178 ,177 ,176 Jacopo

 ,210 Bardolino ּבארדֹולינֹו
214

 grape פסטיבל הענבים של  
39 festival

 Barovier, ּבארֹובֶייר, אנג'לו
157 Angelo

)ה(בארוק, אדריכלות 27
בארות 24

 Bartolo, ּבארטֹולֹו, ג’ובאני די
196 Giovanni di

 Barattieri, ּבאָרִטֶיירי, ניקולו
81 Nicolò

בגדים, קניות 253, 255, 257
בד-אנד-ברקפסט 230, 231

בדים, חנויות 253, 255
בדרני רחוב 35

 Buora, ּבּואֹוָרה, ג'ובאני
114 Giovanni

בוואריים 207
ּבֹוטאצ’ין, מוזיאון )פאדובה( 

183 Bottacin
בולים 277

222 ,220 Bolzano ּבֹולצאנֹו
207 ,205 ,193 Bolca ּבֹולָקה

 Bon, ּבֹון, ברתולומיאו
Bartolomeo

סן רֹוקֹו )ונציה( 108  

סנטה מריה גלֹוריֹוָזה ֵדיי   
פרארי )ונציה( 106

סנטה מריה ֶדָלה קאריטה   
)ונציה( 134

סנטו סטפאנו )ונציה( 97  

סנטי ג'ובאני ֶא פאולו )ונציה(   
120

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו   
)ונציה( 110

קא ד'אֹורֹו )ונציה( 144  

ָקמּפאניֶלה, פיאצה סן מרקו   
)ונציה( 80

 Bosco del ּבֹוסקֹו ֶדל קאנזיְליֹו
225 Cansiglio

 Bosco ּבֹוסקֹו קֶייָזנּואֹוָבה
207 Chiesanuova

ּבֹוסקֹוקֶייָזנּואֹוָבה, מסעדות 
248

 ,51 Bucintoro ה(ּבּוצ'ינטֹורֹו(
123 ,122

 Bocca )ּבֹוָקה די ֵליאֹוֶנה )ונציה
133 ,93 ,47 ,46 di leone

 ,150 Burano )ּבּוראנֹו )ונציה
156 ,153

מסלולים מומלצים 10, 12,   
13

מסעדות 246  

תחרה 256  

 Bordone, ּבֹורדֹוֶנה, פאריס
178 Paris
בורות 207

 Bosch, ּבֹוש, הירֹונימּוס
92 Hieronymous

בזיליקה די מֹונֶטה ֶּבריקֹו 
 Basilica di Monte )ויֶצ’נָצה(

173 ,13 Berico
 Basilica בזיליקה די סן מרקו
 ,76 ,59 ,44 di San Marco

82–7
מבט אל הבזיליקה 84-5  

מסלולים מומלצים 10, 12  

מפת רחובות מאוירת 79  

סקירת הבזיליקה 86-7  

בזיליקה די סנט’אנטוניו 
 Basilica di )פאדובה(

 ,165 ,13 Sant’Antonio
186–7

פאלאצו ֶדָלה ראג’ֹוֶנה   
 Palazzo della )פאדובה(

182 ,181 Ragione
פאלאצו ֶדלי סקריני )ונציה(   
72 Palazzo degli Scrigni

פאלאצו ואלָמראָנה )ויֶצ’נָצה(   
170 Palazzo Valmarana

פאלאצו ֶונדראמין   
 Palazzo )קאֶלרג’י )ונציה
65 Vendramin-Calergi
פאלאצו ֶונֶייר ֵדיי ֵליאֹוני   

 Palazzo Venier dei Leoni
138 ,73

פאלאצו ֶזנֹוּביֹו )ונציה( 128   
Palazzo Zenobio

פאלאצו טֶייּפֹולֹו )ונציה(   
75 Palazzo Tiepolo

פאלאצו טֶרביזאן־ָקֶּפלֹו   
 114 Palazzo )ונציה(
Trevisan-Cappello

פאלאצו טֶרֶבס ּבֹונפילי   
 Palazzo Treves )ונציה(

75 Bonfili
פאלאצו ְטרֹון )ונציה(   

65 Palazzo Tron
פאלאצו לאּבָיה )ונציה(   

147 ,64 Palazzo Labia
פאלאצו לֹוֶרדאן )ונציה(   

 ,68 ,26 Palazzo Loredan
97 ,72

פאלאצו ֵליאוני מֹונטאנארי   
 Palazzo Leoni )ויֶצ’נָצה(

173 Montanari
פאלאצו מאנג’ילי ואלָמראָנה   

 Palazzo Mangili )ונציה(
67 Valmarana

פאלאצו מאנין־דולפין )ונציה(   
69 Palazzo Manin-Dolfin

פאלאצו מאסֶטלי )ונציה(   
144 Palazzo Mastelli
פאלאצו מאֵפיי )ורונה(   

200 ,198 Palazzo Maffei
פאלאצו מֹוֶצ’ניגֹו )ונציה(   
 ,71 Palazzo Mocenigo

109
פאלאצו מֹורֹו לין )ונציה(   
71 Palazzo Moro Lin

פאלאצו מֹורֹוזיני ּבראנדֹולין   
 Palazzo Morosini )ונציה(

66 Brandolin
פאלאצו מיּכיֶאל )ונציה(   
145 Palazzo Michiel

פאלאצו מיּכיֶאל ֶדל ּברּוָזה   
 Palazzo Michiel del )ונציה(

67 Brusà
פאלאצו מיּכיֶאל ָדֶלה קֹולֹוֶנה   

 Palazzo Michiel )ונציה(
67 dalle Colonne

פאלאצו מרצ’לו )ונציה(   
70 ,65 Palazzo Marcello
פאלאצו נאני )ונציה( 129   

Palazzo Nani
פאלאצו סאגֶרדֹו )ונציה(   

67 Palazzo Sagredo
פאלאצו סאלביאטי )ונציה(   

74 Palazzo Salviati
פאלאצו סֹוראנצֹו )ונציה(   
105 Palazzo Soranzo

פאלאצו סטּורם )ּבאסאנֹו ֶדל   
 ,15 Palazzo Sturm )גראָּפה

176
פאלאצו פאלֶייר )ונציה(   

72 Palazzo Falier
פאלאצו ּפאּפאדֹוּפֹולי )ונציה(   

68 Palazzo Papadopoli
פאלאצו פארֶסטי )ונציה(   

68 Palazzo Farsetti
פאלאצו פֹונטאָנה ֶרצֹוניקֹו   
 Palazzo Fontana )ונציה(

66 Rezzonico
פאלאצו פֹוסקארי־קֹונטאריני   

Palazzo Foscari- )ונציה(
63 Contarini

פאלאצו פֹוסקאריני )ונציה(   
67 Palazzo Foscarini

פאלאצו ּפֹורטֹו ָּברָּבראנֹו   
 Palazzo Porto )ויֶצ׳נָצה(

172 Barbarano
פאלאצו ּפטריארקאֶלה   

 Palazzo Patriarcale )ונציה(
124

פאלאצו ּפיזאני )ונציה(   
97 Palazzo Pisani

פאלאצו פלאנג’יני )ונציה(   
63 Palazzo Flangini

פאלאצו פראנֶקטי קאוואלי   
 Palazzo Franchetti )ונציה(

73 Cavalli
פאלאצו ֶּפרזיקֹו )ונציה(   

70 Palazzo Persico
פאלאצו ּפריאּולי )ונציה( 115   

Palazzo Priuli
פאלאצו צ’יבראן גרימאני   
Palazzo Civran- )ונציה(

70 Grimani
פאלאצו ֶצ’נטאני )קאָזה   

 Palazzo )די גֹולדֹוני, ונציה
105 Centani

פאלאצו קאלּבֹו ְקרֹוָטה   
 Palazzo Calbo )ונציה(

63 Crotta
פאלאצו קאֶמרֶלנגי )ונציה(   
69 Palazzo Camerlenghi

פאלאצו קּוֶאריני )ונציה(   
64 Palazzo Querini

פאלאצו קֹונטאריני ֶדל ּבֹובֹולֹו   
 Palazzo Contarini )ונציה(

96 ,95 del Bovolo
פאלאצו קֹונטאריני ֶדל צאפֹו   
 Palazzo Contarini )ונציה(

143 ,72 del Zaffo
פאלאצו קֹונטאריני פאזאן   

 Palazzo Contarini )ונציה(
74 Fasan

פאלאצו קֹורֶנר מֹוֶצ’ניגֹו   
 Palazzo Corner )ונציה(

105 Mocenigo
פאלאצו קֹורֶנר סּפיֶנלי   

 Palazzo Corner )ונציה(
71 Spinelli

פאלאצו ָקֶּפלֹו מאליּפיירֹו   
 Palazzo Capello )ונציה(

71 Malipiero
פאלאצו ָקֶּפלֹו־ֵלייארד   

Palazzo Capello- )ונציה(
71 Layard

פאלאצו תֶייֶנה )ויֶצ׳נָצה(   
172 Palazzo Thiene

פאלאצי קֹומּונאֶלה   
 Palazzi )פאדובה(
181 Communale

 Ca’ )קא ֶג’נֹוֶבֶזה )ונציה  
74 Genovese
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 Gaspari, גאסּפארי, אנטוניו
109 Antonio

207 ,164 Giazza ג’אָצה
215 Gargagnago גארָגניאגֹו

211 Garda גארָדה
מלונות 235  

מסעדות 248  
 Lago di Garda גארָדה, אגם

208–15 ,191 ,164 ,23
מלונות 235  

מסלולים מומלצים 11, 13,   
14

מסעדות 248-9  
מפות 3–192, 210  

ספורט מים  
פסטיבלים 38  

שיט 211  
גארדה־לנד, פארק שעשועים 

260 ,211 Gardaland
 Gardone גארדֹוֶנה ריביירה

214 Riviera
פסטיבלים 37  

ג’ארדינֹו ג’ּוסטי )ורונה( 
 ,191 ,13 Giardino Giusti

205
ג’ארדיֶנטי ֵריַאלי )ונציה( 

78 ,75 Giardinetti Reali
ג’ארדיני ּפּוּבליצ’י )ונציה( 

 ,125 Giardini Pubblici
260

 Gardini, Raul גארדיני, ראול
139

גּוָאראָנה, יאקֹוּפֹו, ציור קיר 
באֹוסֶּפדאֶלטֹו )ונציה( 

119 Guarana, Jacopo
 Guardi, גּוַארדי, אנטוניו

132 Antonio
 Guardi, גּוַארדי, פרנצ’סקו

51 Francesco
הימורים ברידֹוטֹו 34  

חדר הנזירות בסן זאּכאִרָיה   
130 ,116

קא ד’אֹורֹו )ונציה( 148  
קא ֶרצֹוניקֹו )ונציה( 130  

 Guariento גּוַארֶיינטֹו די ָארּפֹו
di Arpo

מלאכים בשריון 183  

ג’ובאני ָדה ורונה, ְפָרא 
 Giovanni da Verona, Fra

205
 Gobbo )גֹוּבֹו מהריָאלטֹו )ונציה

104 ,103 di Rialto
גּוֶגנַהיים, סולומון ר. 

 Guggenheim, Solomon
138 .R

 Guggenheim, גּוֶגנַהיים, פגי
138 ,52 Peggy

אוסף פגי גּוֶגנַהיים )ונציה(   
138 ,127 ,73

 Giudecca )ג’ּוֶדָקה )ונציה
158 ,152

מלונות 234  
מסעדות 246  

185 Giotto ג’ֹוטֹו
מוזיאוני ֶאֶרמיטאני )פאדובה(   

183
קפלת סקרֹוֶבני, ציורי קיר   

)פאדובה( 46, 5–184
 Goldoni, Carlo גֹולדֹוני, קרלו

98
 Casa )קאָזה די גֹולדֹוני )ונציה  

105 di Goldoni
גולף 260, 261, 264, 265

283 ,78 Gondolas גונדולות
גונדולות וגונדוליירים 32-3  

סקֶוורֹו די סן טרֹובאזֹו )ונציה(   
 Squero di San Trovaso

133
קישוט 32-3  

גונדולות טקסיות 32
ג׳ורג׳ו פראנֶקטי, אוסף 

148 Giorgio Franchetti
 ,111 ,30 Giorgione ג’ורג’וֶנה

147
אקדמיה )ונציה( 136  

הסערה 134, 136  
מקום הולדתו )קסטלפרנקו(   

177
 Giordano, ג’ֹורדאנֹו, לּוָקה

117 Luca
גותים 42, 43, 44, 179
גותית, אדריכלות 26

 ,127 Gesuati )ֶג’זּוָאטי )ונציה
133

133 Gesuati ֶג’זּוָאטי, מסדר
ֶג’זּואיטי )סנטה מריה ָאסּונָטה, 

 Gesuiti )Santa )ונציה
146 Maria Assunta(

149 ,58 ,48 Ghetto ה(גטו(
גיאורגיוס הקדוש הורג את 
הדרקון )קרּפאצ’ֹו( 122

 James, Henry ג’יימס, הנרי
139 ,115 ,114 ,110 ,73

גיל הזהב, מטיילים 270, 271
גלדיאטורים 43, 197, 204
גלידריות )ונציה( 250-51
182 ,48 Galileo גלילאו

גלישת רוח 263
)ה(גלריה לאמנות מודרנית 
 Galleria d’Arte )ונציה(

109 ,66 Moderna
גלריות לאמנות ראו גם 

מוזיאונים וגלריות
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות

גן העדן )טינטֹוֶרטֹו( 89

גני חיות, ּפארקֹו נאטּוָרה ויָווה 
)ֶּפסקֶייָרה( 211

גניבות 272
גניבת גופתו של מרקוס הקדוש 

)טינטֹוֶרטֹו( 135
גנים ראו פארקים וגנים

 Grand )גראנד הוטל )גארדֹוֶנה
214 Hotel

גראנקֹוָנה, מסעדות 247 
Grancona

גראָּפה 176, 241
גרוֶטה די קאטּולֹו )סירמיֹוֶנה( 
213 ,14 Grotte di Catullo

 Gruppo di גרּוּפֹו די ֶסָלה
221 Sella

124 Garibaldi ָגריּבאלדי
גרימאני, אנטוניו )דוג׳ה( 

 Grimani, Doge Antonio
81

 Grimani, גרימאני, ג׳ובאני
 Giovanni, Patriarch of

118 Acquileia
 Grimani, גרימאני, ג’ירֹולאמֹו

68 Girolamo
 Grimani, גרימאני, דומניקו

81 Domenico

בזיליקה ֵדיי סנטי מריה ֶא 
 Basilica dei )דֹונאטֹו )ונציה
157 Santi Maria e Donato

)ה(בזיליקה )פאלאצו ֶדָלה 
 Basilica )ראג’ֹוֶנה, ויֶצ’נָצה
 )Palazzo della Ragione(

172 ,15 ,13
בטיחות 272-3

ביבליוטקה מרצ’יאנה )ונציה( 
79 Biblioteca Marciana

בידור 258-61

בתי קזינו, מועדונים   
ודיסקוטקים 260, 261

הזמנת כרטיסים 258  

לילדים 260  

מוסיקה 259, 260, 261  

מקורות מידע 258  

נכים, מטיילים 259  

ספורט 260, 261  

קולנוע 259, 261  

תיאטרון 259, 260, 261  

תערוכות 260  

ביזנטית, האימפריה

השפעה אמנותית 30  

קשרי מסחר 44  

שלטון ונציאני 41, 7–46  

ביזנטית־גותית, אמנות 30

ביטוח נסיעות 273

ביטוח רפואי 273

ביטחון אישי 272-3

ִּבֶיינאֶלה, ביתנים )ונציה( 53, 
125

 ,38 Biennale )ִּבֶיינאֶלה )ונציה
260 ,161 ,125 ,123 ,53

 ,51 Byron, Lord ביירון, הלורד
160 ,159 ,71

בישול, קורסים 262, 265

בית הטבילה )בזיליקה די סן 
מרקו( 83, 87

בית הטבילה )ורונה( 201

בית הטבילה )פאדובה( 13, 
186 ,180 ,166

בית קברות יהודי )לידֹו( 161

בכחוס ואריאדנה מוכתרים בידי 
ונוס )טינטֹוֶרטֹו( 91

 ,217 ,15 ,13 Belluno ֶּבלּונֹו
224

מלונות 235  

מסעדות 249  

מפה 224  

 Bellini, ֶּבליני, ג'ובאני
47 ,31 ,30 Giovanni
אקדמיה )ונציה( 136  

ארמון הדוג׳ים )ונציה( 92  

המדונה והילד עם קדושים   
119 ,31

מדונה ֶדל’אֹורטֹו )ונציה( 144  

מוזיאוני ֶאֶרמיטאני )פאדובה(   
183

סן ג’ובאני גריזֹוסטֹומֹו )ונציה(   
147

סן ג’ֹוֶּבה )ונציה( 136, 149  

סן זאּכאִרָיה )ונציה( 116  

סנטה קֹורֹוָנה )ויֶצ׳נָצה( 173  

ּפֶייָטה 78  

קסטלֶווקיֹו )ורונה( 195  

 Bellini, Gentile ֶּבליני, ֶג'נטיֶלה
137 ,136

 Bellini, Jacopo ֶּבליני, יאקֹוּפֹו
136

 Bellini family ֶּבליני, משפחת
136 ,31

 Bembo, ֶּבמּבֹו, החשמן פייטרו
177 Cardinal Pietro

 Bembo, Pietro ֶּבמּבֹו, פייטרו
69

 Benavides, ֶּבנאביֶדס, מרקו
183 Marco

 Benvenuti, ֶּבנֶבנּוטי, אוגוסטו
124 Augusto

55 Benetton בנטון

בנקים 274

ָּבקאנאל ֶדל ניֹוקֹו, פסטיבל 
 Bacanal del Gnoco )ורונה(

36 festival
בקתות הרים 220, 230, 231

ָאאּורֹונצֹו 221  

ּבריגאָטה אלפיָנה קאדֹוֶרה   
224

 Browning, Pen בראונינג, ֶּפן
130 ,70

 Browning, בראונינג, רוברט
177 ,130 ,70 ,52 Robert

ּבראנקּוזי, קונסטנטין 
Brancusi, Constantin

ָמיאסטָרה 138  

ָּברּבארֹו, ג'ּוסטיניאָנה 
29 Barbaro, Giustiniana

ָּברּבארֹו, מארקאנטוניו 
29 Barbaro, Marcantonio

ברברה הקדושה וקדושים 
)פאלמה ִאיל ֶוקיֹו( 118

ּברּוסאצֹורצי, דומניקו 
 Brusazorzi, Domenico

172
ּברּוסטֹולֹון, אנדריאה 

 ,130 Brustolon, Andrea
224

ברי יין )ונציה( 250, 251

בריאות 272-3

ביטוח 273  

 Britten, בריטן, בנג'מין
53 Benjamin
ברים 250-51

ֶּבֶרנגאר הראשון, המלך 
45 Berengar I, King

 ,14 ,13 Brenta ּבֶרנָטה, תעלה
186–7

ספורט מים 263  

 Brenner ברנר, מעבר־ההרים
191 Pass

בתי חולים 273

בתי כלא )ארמון הדוג׳ים( 91, 
117 ,93

בתי מרקחת 273

בתי סירות 230, 231

בתי שימוש ציבוריים 269

בתים ונציאניים 27

בתי־קפה ראו ברים

ג
 Giambono, ג’אמּבֹונֹו, מיֶקֶלה

133 Michele
הכתרתה של מריה הקדושה   

136
 Gambello, גאמֶּבלֹו, אנטוניו

123 ,116 Antonio
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הזמנות

מלונות 230  

מסעדות 236-7  

החלקה על הקרח 264

הטעמים של ונציה ושל ֶוֶנטֹו 
238-9

הימורים 50

הימורים ברידֹוטֹו )גּוַארדי( 34

היסטוריה 40-55

הכתרתה של מריה הקדושה 
)ג’אמּבֹונֹו( 136

הכתרתה של מריה הקדושה 
)ונציאנו( 30, 135, 136

הלֹוֶג’ָטה )ָקמּפאניֶלה, ונציה( 
80 Loggetta

הליכה 263, 265

בוונציה 282  

מזרח קסטלו 124-5  

המדונה ֶדל כרֶמלֹו )טֶייּפֹולֹו( 
126

המדונה והילד עם קדושים 
)ג’ובאני ֶּבליני( 31, 119

המינגווי, ארנסט 
 ,75 Hemingway, Ernest

96

הסערה )ג’ורג’וֶנה( 134, 136

הערצת הרועים )ֶורֹוֶנֶזה( 120

הצליבה )טינטֹוֶרטֹו( 102, 110

התנהגות, כללים 269

ו
ואֶלג׳ֹו סּול מינצ׳ֹו, מסעדות 
249 Valeggio sul Mincio

206 Valdagno ואלדאניֹו

 Valdobbiadene ואלדֹוּביָאֶדֶנה
177

מסעדות 248  

 Valle di ואֶלה די קאדֹוֶרה
23 Cadore

 Valle delle ואֶלה ֶדֶלה ספינג’י
207 Sfingi

ואלּפֹוליֶצ’ָלה, דרך היין 
214–15 ,14 Valpolicella

ואלּפוליֶצ’לֹוֶרה )ֶצ’לֹוֶרה דילאזי( 
 Valpollicellore )Cellore

37 d’Illasi(
 Valzoldana ואלצֹולדאָנה

224-5
ואֶלריֹו קאטּולֹו, נמל־תעופה 

 Valerio Catullo )ורונה(
281 ,279

284-5 Vaporetti ואּפֹוֶרטי

קווי הואּפֹוֶרטֹו בוונציה ראו   
כריכה אחורית פנימית

ואּפֹוֶרטי, לוחות זמנים 284

 Wagner, וגנר, ריכארד
129 ,70 ,65 ,52 Richard

37 Vogalonga וֹוָגלֹונָגה
ווילדנר, פנסיון )ונציה( 

115 Pensione Wildner
 Volumni וֹולּוְמני, משפחת

183 tomb
 Via )ויה ָגריּבאלדי )ונציה

124 Garibaldi
 Via )ויה מאציני )ורונה

23 Mazzini
 Via )ויה סֹוטֹוריָבה )ורונה

199 Sottoriva
 Vivaldi, ויוואלדי, אנטוניו
116 ,51 ,49 Antonio

 Vivarini, ויוואריני, אלביֶזה
158 ,120 Alvise

 Vivarini, ויוואריני, אנטוניו
137 ,116 ,108 Antonio

ויוואריני, ברתולומאו )ונציה( 
122 Vivarini, Bartolomeo

ויזות 268, 271, 278
ויזיגותים 43

 Vittoria, ויטוריה, אלסנדרו
119 ,92 ,90 Alessandro

 Vittorio Veneto ויטוריו ֶוֶנטֹו
225 ,217

מלונות 235  
פסטיבלים 38  

ויטוריו ֶעָמנּוֶאֶלה השני, המלך 
 ,51 Vittorio Emanuele II

225
פסלו 115  

28 Vitruvius ויטרּוביּוס

וילות

הווילות של ּפאלאדיֹו 9–28,   
167

התפתחות הווילה 28-9  

וילה איל ויטֹוריָאֶלה   
 Villa il Vittoriale )גארדֹוֶנה(

214
 Villa )וילה ָאלָּבה )גארדֹוֶנה  

214 Alba
וילה ָאֶלגרי־ָארֶבדי )קּוצאנֹו(   
206 Villa Allegri-Arvedi
 Villa )וילה ֶאמֹו )פאנצֹולֹו  

177 Emo
 Villa )וילה ָּברּבארֹו )מאֶזר  
177 ,165 ,28–9 Barbaro

וילה ָּברּבאריגֹו )ואלזאנציּביֹו(   
188 Villa Barbarigo

וילה גֹודי מאלינֶברני )תֶייֶנה(   
176 Villa Godi Malinverni

וילה ואלָמראָנה )ויֶצ’נָצה(   
173 ,15 Villa Valmarana
 Villa וילה ווידמן־פֹוסקארי  

 ,14 Wildmann-Foscari
187

וילה פֹוסקארי   
 Villa Foscari )מאלקֹונֶטנָטה(

187 ,14
וילה ּפיזאני )מֹונטאניָאָנה(   
 ,186 ,29 ,14 Villa Pisani

189
וילה קאּפָרה ‘לה רֹוטֹונָדה’   
 Villa Capra ”La )ויֶצ׳נָצה(

29 ”Rotonda
 Villa )וילה רֹוטֹונָדה )ויֶצ’נָצה  
173 ,169 ,15 ,13 Rotonda
וילה תֶייֶנה )קווינטֹו ויֶצ’נטינֹו(   

28 Villa Thiene
וינה, קונגרס 51

ויסלר, ג’יימס אבוט מקניל 
 Whistler, James Abbott

73 McNeill
 Visconi, ויסקֹונטי, לּוקינֹו

160 ,54 Luchino
 Visconti ויסקונטי, משפחת

204 ,194

 Grimani, גרימאני, ֶוטֹוֶרה
118 Vettore

גרימאני, מרינו )דוג’ה( 
 Grimani, Doge Marino

125
206 Grezzana ְגֶרצאָנה

גשמים 39

 Ponte )גשר האנחות )ונציה
 ,114 ,93 ,89 dei Sospiri

117
גשר )ונציה( 51, 53

גשרים 25

ד
 Dalle דאֶלה מאֶזנֶייה, האחים

87 Masegne brothers
 Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

117
ד’אֶלמאנָיה, ג’ובאני 

 ’Alemagna, Giovanni d
137 ,116 ,108

דאנדֹולֹו, אנדריאה )דוג’ה( 
87 ,69 Dandolo, Andrea

דאנדֹולֹו, אנריקו )דוג’ה( 
 Dandolo, Enrico )doge(

69 ,68 ,46
 Dandolo, דאנדֹולֹו, מרקו

96 Marco
 Dandolo דאנדֹולֹו, משפחת

69 family
ד’אנּונִציֹו, גּבריֶאֶלה 

73 d’Annunzio, Gabriele
וילה איל ויטֹוריָאֶלה   

 214 Villa il )גארדֹוֶנה(
Vittoriale

דבר, מגיפה 46

 De’Barbari, ד’ָּברּבארי, יאקֹוּפֹו
81 Jacopo

דגים, מנות 238-9

 Da Niel, Joseph ָדה ִניל, ג’וזף
114

 Da Ponte, ָדה ּפֹונֶטה, אנטוניו
104 Antonio

 Da Porto, ָדה ּפֹורטֹו, לּואיג’י
201 ,172 Luigi

דּואֹומֹו ראו קתדרלות

דואר 277

דואר אלקטרוני 277
דואר שליחים 277

דוג’ים
בחירות 47  

ראו גם לפי שמות  
Dolo דֹולֹו

מסעדות 247  
דֹולֹוִמֶיאּו, ֵדיאֹודאט ֶדה 

50 Dolomieu, Déodat de
 ,165 Dolomites דולומיטים

216–25 ,167
גיאולוגיה 222  

דרך הדולומיטים, סיור 11,   
220–21

הליכה וטיפוס הרים 263,   
265

טבע בדולומיטים 223  
מלונות 235  

מסלולים מומלצים 15  
מסעדות 249  
מפה 218-19  

סטראָדה ֶדֶלה דֹולֹומיטי   
222 Strada delle Dolomiti

ספורט חורף 264, 265  
פסגות בולטות 222-3  
רכיבה על סוסים 264  

תחבורה 219  
)ה(דולומיטים הקטנים 191, 

206 ,205
Donatello דֹונאֶטלֹו

בזיליקה די סנט’אנטוניו   
 Basilica di )פאדובה(

186 Sant’Antonio
פסל ָגָטֶמלאָטה )פאדובה(   

 ,182 Gattamelata statue
187

 Dunant, Henri דּונאנט, אנרי
211

 Donà, )דֹוָנה, ליאונרדו )דוג’ה
80 ,48 Leonardo

225 Dont דֹונט
 ,18 Dorsoduro דֹורסֹודּורֹו

126–39
ברים ובתי קפה 250-51  

מלונות 233-4  
מסעדות 245  

מפת האזור 126-7  

מפת רחובות מאוירת 128-9  

210 ,14 Desenzano ֶדֶזנצאנֹו

פסטיבלים 36  

 Diaghilev, דיאגילב, סרגיי
157 ,53 ,52 Sergei
דיאלקטיקה )ֶורֹוֶנֶזה( 92

דיוקן איש צעיר בכובע אדום 
)קרּפאצ’ֹו( 81

דיוקנו של אדון )לֹוטֹו( 136

216 Dito di Dio דיטֹו די ִדיֹו

דיסקוטקים 260, 261

דיּפֹוזיטֹו ֶדל ֶמג’ֹו )ונציה( 
64 Deposito del Megio

דירות 230-31

דירות השרד )ארמון הדוג׳ים( 
92 State Apartments
דירות להשכרה 31–230

דירות להשכרה 31–230

דיֶרציֹוֶנה קֹומָּפרטיֶמנטאֶלה 
 Direzione )ונציה(

62 Comparimentale(

 Del Zotto, ֶדל זֹוטֹו, אנטוניו
98 Antonio

 Del ֶדל ָקסטאניֹו, אנדריאה
116 Castagno, Andrea

דמי כניסה 269, 271

 Dante דנטה אליגיירי
215 ,194 ,46 Alighieri
פסלו )ורונה( 198, 200  

 Danieli )דניאלי, מלון )ונציה
116–17 ,114

 Dario, Giovanni דריֹו, ג׳ֹובאני
138–9

דרכונים 268, 271, 278

ה
 Harry’s Bar )הארי’ז בר )ונציה

251 ,250 ,96 ,75
הבריחה למצריים )טינטֹוֶרטֹו( 

111
הבשורה )קרּפאצ'ֹו( 148

הולדת ישו 36

204 Honorius הֹונֹוריּוס, קיסר

הונים 42, 43
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 Veronese, ֶורֹוֶנֶזה, פאולו
105 ,86 ,48 ,30 ,28 Paolo
ארמון הדוג’ים )ונציה( 92,   

93
בזיליקה די מֹונֶטה ֶּבריקֹו   

)ויֶצ׳נָצה( 173
דיאלקטיקה 92  

הערצת הרועים 120  
זקנה ונעורים 93  

ליּבֶרִרָיה ָסנסֹוביניַאָנה )ונציה(   
81

סן ּבארנאָּבה )ונציה( 130  
סן ג’אקומו ֶדל’אֹוריֹו )ונציה(   

108
סן ג’ורג’ו ִאין ּבָראיָדה )ורונה(   

205
סן סבסטיאנו )ונציה( 132  
סן ּפאנטאלֹון )ונציה( 108  

סן פרנצ’סקו ֶדָלה וינָיה   
)ונציה( 119

סנטה קֹורֹוָנה )ויֶצ׳נָצה( 173  
סעודה בבית לוי 136-7  
קסטלֶווקיֹו )ורונה( 195  

 Verrocchio, ֶורֹוקיֹו, אנדריאה
118 Andrea

ז
132-3 Zattere )זאֶטֶרה )ונציה

178 Zanetti זאֶנטי, הגמון
225 Zoldo Alto זֹולדֹו ָאלטֹו

מלונות 235  
224 Zoldo זֹולדֹו עמק

 Zoppe di זֹוֶּפה די די קאדֹוֶרה
225 ,224 ,219 Cadore

זכוכית
חנויות 253, 255, 256  

מּוראנֹו 156-7  
ניפוח זכוכית 55, 157  

קורסים בייצור זכוכית 262  
 Zelotti, ֶזלֹוטי, ג’אמָּבטיסָטה
 ,177 ,176 Giambattista

187
זמן, אזורים 270
87 Zen ֶזן, חשמן
ז’נבה, אמנה 211

203 Zeno זנון הקדוש

 Zeffirelli, ֶזפיֶרלי, פרנקֹו
225 Franco

79 Zecca )ֶזָקה )ונציה
זקנה ונעורים )ֶורֹוֶנֶזה( 93

ח
36 Epiphany חג ההתגלות

חגים לאומיים 39
חדר הנזירות בסן זאּכאִרָיה 

)גּוַארדי( 116, 130
חופים 263

160–61 Lido לידֹו  
חופשות מיוחדות 262-5

חוקי התנועה 287
חורף, אירועים 36

חורף, ספורט 264, 265
חותרים 143

חזיתות
הווילות של ּפאלאדיֹו 28, 29  

מבנים ונציאניים 25  
ּפאלאצי 26  

חטיפת אירופה )צּוקאֶרלי( 137

חירום, טלפונים לשעת 272, 
273

חלפנות, משרדים 274
חנויות ספרים 254, 255

חנותו של הרוקח )לֹונגי( 134

חניה 280, 287
חשמל 270

חתונה, גונדולות 33
חתירה 260, 261, 263

ט
 Taglioni, טאליֹוני, מריה

148 Maria
טבע

דולומיטים 223  
ּפארקֹו נאטּוָרה ויָווה   

)ֶּפסקֶייָרה( 211
44 Totila טֹוטיָלה הגותי

טֹומָּבה די ג’ּולייטה )ורונה( 
201 Tomba di Giulietta

 Toreuma, טֹוֶראּוָמה, קלאודיה
183 Claudia

 Turgenev, טורגנייב, איוואן
52 Ivan

טֹוֶרה די פיאצה )ויֶצ’נָצה( 
172 ,171 Torre di Piazza
טֹוֶרה ֵדיי לאמֶּברטי )ורונה( 
200 Torre dei Lamberti
טֹוֶרה ֶדל’אֹורֹולֹוג’ֹו )ונציה( 

80 ,79 Torre dell’Orologio
 Torre )טֹוֶרה צ׳יביָקה )ֶּבלּונֹו

224 Civica )Belluno(

 Torri del טֹורי ֶדל ֶּבנאקֹו
210 Benaco
מלונות 235  

מסעדות 249  

 Torri del טֹורי ֶדל ואיֹוֶלט
223 Vaiolet

 ,44 Torcello )טֹורֶצ’לֹו )ונציה
154–5 ,153 ,45

מלונות 234  

מסלולים מומלצים 10, 12,   
13

מסעדות 246  

)ה(ֶטטָררכים )בזיליקה סן 
מרקו( 83

טיולים מאורגנים

דרך הדולומיטים 15,   
220–21

דרך היין ואלּפֹוליֶצ’ָלה 14,   
214–15

תעלת ּבֶרנָטה 14, 7–186  

טיולים מודרכים 283

149 Tito, Ettore טיטֹו, ֶאטֹוֶרה

טֶייּפֹולֹו, ג’אמָּבטיסָטה 
121 Tiepolo, Giambattista

אֹוסּפידאֶלטֹו )ונציה( 119  

אקדמיה )ונציה( 137  

ֶג’זּוָאטי )ונציה( 133  

העולם החדש, ציור קיר 130  

וילה ּפיזאני 186  

ָלה ּפֶייָטה )ונציה( 116  

מדונה ֶדל ּכרֶמלֹו 126  

מעבר הבית הקדוש ללֹוֶרטֹו   
134

סיֶמאֹון סטֹוק הקדוש מקבל   
את גלימת הנזירים של 

המסדר הכרמליטי ממריה 
הקדושה 128, 131

סן סֶטה )ונציה( 109  

 ,164 ,29 Vicenza ויֶצ’נָצה
170–75 ,167
מלונות 235  

מסלולים מומלצים 10, 13,   
14–15

מסעדות 248  

מפת רחובות מאוירת   
170-71

שטפונות 55  

28 Virgil וירגיליּוס

ֶוֶנגאצּו, מסעדות 248

ונדלים 42

ֶונדראמין, אנדריאה )דוג’ה(, 
 121 Vendramin, קברו

Andrea
ֶוֶנטֹו, מחוז 162-225

אוכל ומשקאות 238-41  

בידור 258-61  

דולומיטים 216-25  

הגעה ועזיבה 278-81  

ֶוֶנטֹו הרומי 42-3  

ורונה ואגם גארָדה 190-215  

חופשות מיוחדות ופעילויות   
חוץ 262-5

כלכלה 22  

מבט על ֶוֶנטֹו 164-5  

מה לקנות 256-7  

מישור ֶוֶנטֹו 166-89  

מלונות 234-5  

מסעדות  

שבוע בוונציה ובמחוז ֶוֶנטֹו   
13 ,10

שבועיים בוונציה ובמחוז ֶוֶנטֹו   
14–15 ,11

תחבורה 286-7  

ֶוֶנטֹו, מישור 166-89

מלונות 234-5  

מסעדות 247-8  

מפה 168-9  

תחבורה 169  

ֶוֶנטי 42

ֶונֶייר, סבסטיאנו )דוג’ה( 
120 Venier, Sebastiano

ֶונֶייר, פרנצ’סקו )דוג’ה( 
98 Venier, Francesco

269 VENICEcard ֶוניסקארד
 Veneziano, ונציאנו, לורנצו

30 Lorenzo
 Veneziano, ונציאנו, פאולו

214 ,86 ,30 Paolo
הכתרתה של מריה הקדושה   

136 ,135 ,30
סן ּפאנטאלֹון )ונציה( 108  

ונציאנית, האימפריה 41, 
167 ,46–9

ונציאנית, לגונה 167, 179
56–161 Venezia ונציה

אוכל ומשקאות 238-41  
אוכלוסייה 22  

איי הלגונה 150-61  
אמנות 30-31  

ארמון הדוג׳ים 88-93  
בזיליקה סן מרקון 82-7  

בידור 258-61  
בנייתה של ונציה 24-5  

ברים ובתי־קפה 250-51  
גונדולות וגונדוליירים 3–32,   

283
דֹורסֹודּורֹו 126-39  

דקדנס מפואר 50-51  
הגעה ועזיבה 278-81  
היסטוריה 41, 5–44  

הליכה 282  
התרחבות האימפריה 46-7  

ונציה האופנתית 52-3  
חנויות 252-7  

יומיים בוונציה 12  
כתובות 282  

לאורך הקאנאֶלה גראנֶדה   
60-75

לידתה של ונציה 41,   
מלונות 232-4  

מלכת הים האדריאטי 48-9  
מסיכות ונציאניות והקרנבל   

34-5
מסעדות 242-6  

מפה: דיוקנה של ונציה 58-9  
מפות רחובות 288-301  
נמל התעופה 279, 281  

סבלים 281  

סן מרקו 76-99  

סן פולו וסנטה קרֹוֶצ’ה   
100-111

ּפאלאצי 26-7  

פסטיבלים 36-9  

קאנאֶרג’ֹו 140-49  

קסטלו 112-25  

שבוע בוונציה ובמחוז ֶוֶנטֹו   
13 ,10

שבועיים בוונציה ובמחוז ֶוֶנטֹו   
14-15 ,11

שימור המורשת 54-5  

שלושה ימים בוונציה 12-13  

שמות רחובות 288  

תחבורה 282-5  

תחנת הרכבת 280, 281  

 Venice in ונציה בסכנה, קרן
 ,262 ,132 ,55 Peril Fund

265
ונציה הימית 48-9

 Verdi, Giuseppe ֶורדי, ג’ּוֶזֶּפה
75

ָלה ֶפניֶצ’ה 97  

 ,190 ,164 ,23 Verona ורונה
194–205 ,191

אופרה בָאֶרָנה 260-61  

בידור 260, 261  

דרך היין ואלּפֹוליֶצ’ָלה 215  

היסטוריה 46  

העיר הרומית 42-3  

מלונות 235  

מסלולים מומלצים 10, 11,   
14 ,13

מסעדות 249  

מפה 194-5  

מפת רחובות מאוירת 198-9  

נמל התעופה 279, 281  

פסטיבלים 36, 38  

 Verona ורונה ואגם גארָדה
190-215 and Lake Garda

מלונות 235  

מסעדות 248-9  

מפה 192-3  

תחבורה 193  

269 Verona Card ורונה קארד
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ירוקה, תיירות 282
ישועים 146
יתושים 273

יתושים, חומר דוחה 273

כ
כבאות, שירותי 272, 273

כביש, שירותים 287
כייסים 272

כיפת העלייה־לשמיים 
)בזיליקה די סן מרקו( 82, 85

כלבו, חנויות 254, 255
כלי תקשורת 276-7

כלכלה 22
כנסיות

ָאּבאצָיה סן גֶרגֹוריֹו )ונציה(   
74 Abbazia San Gregorio

אֹוסֶּפדאֶלטֹו )ונציה(   
119 Ospedaletto

אֹוראטֹוריֹו די סן ג’ורג’ו   
 Oratorio di San )פאדובה(

187 Giorgio
אֹוראטֹוריֹו ֵדיי קרֹוצ’יֶפרי   

 Oratorio dei )ונציה(
145 Crociferi

 Il )ִאיל ֶרֶדנטֹוֶרה )ג׳ּוֶדָקה  
158 ,152 Redentore
אנג’לו ָרָפֶאֶלה )ונציה(   
132 Angelo Raffaele

ֶאֶרמיטאני )פאדובה(   
183 Eremitani

בזיליקה די מֹונֶטה ֶּבריקֹו   
 Basilica di Monte )ויֶצ׳נָצה(

173 ,13 Berico
בזיליקה די סנט'אנטוניו   

 Basilica di )פאדובה(
 ,165 ,13 Sant’Antonio

186–7
בזיליקה ֵדיי סנטי מריה ֶא   
 Basilica )דֹונאטֹו )מּוראנֹו

 dei Santi Maria e Donato
157

 Gesuati )ֶג’זּוָאטי )ונציה  
133 ,127

ֶג’זּואיטי )סנטה מריה   
 Gesuiti )ָאסּונָטה, ונציה
 )Santa Maria Assunta(

146

דמי כניסה 269  
 La Pietà )ָלה ּפֶייָטה )ונציה  

116 ,115 ,50 ,49
 Le )ֶלה ציֶטֶלה )ג׳ּוֶדָקה  

158 Zitelle
 La )ָלה רֹוטֹונָדה )רֹוביגֹו  

189 Rotonda
מדונה ֶדל’אֹורטֹו )ונציה(   

 ,14 Madonna dell’Orto
144 ,142 ,141 ,140 ,55
 San )סן ּבארנאָּבה )ונציה  

130 Barnaba
סן ג’אקֹומֹו די ריָאלטֹו )ונציה(   

 San Giacomo di Rialto
104 ,103

סן ג’אקומו ֶדל’אֹוריֹו )ונציה(   
 San Giacomo dell’Orio

108
סן ג’ובאני אבנג’ליסטה   
 San Giovanni )ונציה(

108 ,27 Evangelista
סן ג’ובאני ִאין ְּבראגֹוָרה   

 San Giovanni in )ונציה(
122 Bragora

סן ג’ובאני ִאין פֹונֶטה )ורונה(   
 San Giovanni in Fonte

201
סן ג’ובאני גריזֹוסטֹומֹו )ונציה(   
 San Giovanni Grisostomo

147
 San )סן ג’ֹוֶּבה )ונציה  

149 Giobbe
 San )סן ג’ּוֶזֶּפה )ונציה  

125 Giuseppe
 San )סן ג’ֹורג’ֹו )מֹונֶסליֶצ׳ה  

189 Giorgio
סן ג’ורג’ו ִאין ּבָראיָדה )ורונה(   

 San Giorgio in Braida
205 ,190

סן ג’ֹורג’ֹו ֵדיי גֶרצ’י )ונציה(   
 San Giorgio dei Greci

116 ,115
סן ג’ֹורג’ֹו מאג’ֹוֶרה )ונציה(   

 ,14 San Giorgio Maggiore
99 ,77

 San )סן ֶג’ֶרִמָיה )ונציה  
64 Geremia

 San )סן דומניקו )קיֹוָג’ה  
189 Domenico

 San Vidal )סן וידאל )ונציה  
259 ,13

 San Zaccaria סן זאּכאִרָיה  
116 ,115

 San )סן טרֹובאזֹו )ונציה  
133 Trovaso

 San )סן לורנצו )ויֶצ’נָצה  
173 Lorenzo

 San )סן לורנצו )ונציה  
119 Lorenzo

 San Moisè )סן מֹויֶזה )ונציה  
96 ,95 ,12

סן מיֶקֶלה ִאין איזֹוָלה )סן   
 San Michele in )מיֶקֶלה

157 Isola
 San )סן ָמרציָאֶלה )ונציה  

145 ,142 Marziale
 San )סן מרקּואֹוָלה )ונציה  

65 Marcuola
 San )סן ניקולו )טֶרביזֹו  

178 Nicolò
 San Nicolò )סן ניקולו )לידֹו  

161 )Lido(

סן ניקולו ָדה טֹוֶלנטינֹו   
 San Nicolò da )ונציה(

108 Tolentino
סן ניקולו ֵדיי ֶמנדיקֹולי   

 San Nicolò dei )ונציה(
132 ,127 Mendicoli

 San סן סבסטיאנו  
132 ,127 Sebastiano

 San Stae )סן סֶטה )ונציה  
109 ,65

סן סיֶמאֹוֶנה ּפיקֹולֹו )ונציה(   
63 San Simeone Piccolo
 San )סן ָסלבאטֹוֶרה )ונציה  

98 Salvatore
 San )סן ָסמּוֶאֶלה )ונציה  

71 Samuele
 San )סן ּפאנטאלֹון )ונציה  

108 Pantalon
 San )סן פאנטין )ונציה  

94 Fantin
 San Polo )סן פולו )ונציה  

105
 San Pietro )סן פייטרו )ֶּבלּונֹו  

224

טֶייּפֹולֹו, ג’אמָּבטיסָטה, המשך

סנטי ָאּפֹוסטֹולי )ונציה( 147  

סקאלצי )ונציה(149  

סקּואֹוָלה גראנֶדה ֵדיי ָּכרמיני   
ונציה 128, 131

פאלאצו לאּבָיה )ונציה( 147  

קא ֶרצֹוניקֹו )ונציה( 130  

 Tiepolo, טֶייּפֹולֹו, ג’אנדומניקו
 Giandomenico

סן פולו )ונציה( 105  

וילה ואלָמראָנה )ויֶצ׳נָצה(   
173

 Tintoretto, טינטֹוֶרטֹו, דומניקו
99 Domenico

 Tintoretto )טינטֹוֶרטֹו )יאקֹוּפֹו
140 ,44 ,27 ,26 )Jacopo(

אקדמיה )ונציה( 137, 144  

ארמון הדוג’ים )ונציה( 91,   
144 ,93 ,92

ביתו )ונציה( 142  

בכחוס ואריאדנה מוכתרים   
בידי ונוס 91

גן העדן 89  

גניבת גופתו של מרקוס   
הקדוש 135

הבריחה למצריים 111  

הצליבה 102, 110  

מדונה ֶדל אֹורטֹו )ונציה(   
144 ,142

ניצחונו של הדוג’ה ניקולו ָדה   
ּפֹונֶטה 40

סן ג’ֹורג’ֹו מאג’ֹוֶרה )ונציה(   
99

סן טרֹובאזֹו )ונציה( 133  

סן פולו )ונציה( 105  

סן קאסיָאנֹו )ונציה( 105  

סן רֹוקֹו )ונציה( 108  

סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה   
)ונציה( 139

סנטה מריה צֹוֶּבניגֹו )ונציה(   
96

סנטו סטפאנו )ונציה( 97  

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן   
מרקו )ונציה( 118

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו   
)ונציה( 11–110, 144

פיתויו של ישו 111  

טיסה 278-9

טיפוס הרים 263, 265

טיפים 269

במוניות 287  

 ,86 ,49 ,31 Titian טיציאן
195 ,111

אנדרטה לזכרו )סנטה מריה   
גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי( 107

ביתו )ונציה( 145  

ֶג’זּוָאטי )ונציה( 146  

דּואֹומֹו )ורונה( 201  

דּואֹומֹו )טֶרביזֹו( 178  

המוזיאון העירוני )טֶרביזֹו(   
178

הצגתה של מריה הקדושה   
במלכות השמיים 137

מדונה די קא ֶּפזארֹו 27, 102  

סן ָסלבאטֹוֶרה )ונציה( 98  

סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה   
)ונציה( 139

סקּואֹוָלה ֶדל סנטו )פאדובה(   
187

עלייתה לשמיים של מריה   
הקדושה 47, 106

קא ד׳אֹורֹו )ונציה( 148  

קאָזה די טיציָאנֹו )ּפֶייֶבה די   
קאדֹוֶרה( 15, 221

 Tirali, טיראלי, אנדריאה
62 Andrea
טלוויזיה 277

טלפונים 276, 277

טלפונים ציבוריים 276

טמפרטורה 38

טניס 260, 261

283 Traghetti טראֶגטי

טראדֹוניקֹו, פייטרו )דוג’ה( 
117 Tradonico, Pietro

178 ,167 ,43 Treviso טֶרביזֹו

מלונות 235  

מסלולים מומלצים 15  

מסעדות 248  

נמל תעופה 279, 281  

 Treviso, טֶרביזֹו, אנטוניו ָדה
178 Antonio da

 Tredici טֶרדיצ’י קֹומּוני
207 Comuni

 Tre טֶרה צ’יֶמה די לאבאֶרדֹו
 ,221 Cime di Lavaredo

223
טרּוֶּבצקֹוי, הנסיך 

148 Troubetzkoy
טריּבּונאֶלה פאבריֶקה 

 Tribunale )נוֶבה )ונציה
67 Fabricche Nuove

 .Trissino, G.G .טריסינֹו, ג.ג
175

ְטריֶרָמה )כלי שיט( 9–48, 123

 .Turner, J.M.W .טרנר, ג’.מ.וו
75

י
יהודים 48, 149, 158

 Joseph יֹוֶזף השני, הקיסר
65 II

יוחנן ה־23, האפיפיור 53

יוחנן פאולוס הראשון, 
האפיפיור 54

יוליוס השני, האפיפיור 48

יום הדין )פסיפס של טֹורֶצ׳לֹו( 
30

263 Jesolo ֶיזֹולֹו

יין

ּבארדֹולינֹו 214  

במסעדות 237  

דרך היין ואלּפֹוליֶצ’ָלה 14,   
214–15

ואלדֹוּביָאֶדֶנה 177  

טעימות יין 262, 265  

יין אדום 240  

יין לבן 241  

מה לשתות 240-41  

סֹוָאֶבה 206  

פסטיבלים 37, 39  

קֹוֶנליָאנֹו 179  

תוויות 240  

ילדים

בידור 260  

במלונות 229  

במסעדות 237  

טיול עם ילדים 270, 271  
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לֹוָג’ה ֵדיי קאבאלי )בזיליקה סן 
 Loggia dei Cavalli )מרקו

86
לֹוָג’ה ֶדל קֹונסיליֹו )ורונה( 

200 Loggia del Consiglio
לֹוָג’ה ֶדל קפיטניאטו )ויֶצ’נָצה( 

 Loggia del Capitaniato
172 ,170

לֹוָג’ה ֶדָלה גראן גּוַארִדָיה 
 180 Loggia della )פאדובה(

Gran Guardia
לוויה, גונדולות 33

173 Losey, Joseph לֹוזי, ג’וזף

 Lotto, Lorenzo לֹוטֹו, לורנצו
195 ,178 ,131

דיוקנו של אדון 136  

 Lombardo, לומברדו, אנטוניו
92 Antonio

 Lombardo, לומברדו, טּוליֹו
 ,147 ,146 ,98 ,92 Tullio

148
בזיליקה די סנט’אנטוניו   

)פאדובה( 187

דּואֹומֹו )ֶּבלּונֹו( 224  

סן רֹוקֹו )ֶפלטֶרה( 225  

 Lombardo, לומברדו, פייטרו
106 ,92 Pietro

דּואֹומֹו )טֶרביזֹו( 178  

סן ג’ובאני אבנג’ליסטה   
)ונציה( 108

סן ג’ֹוֶּבה )ונציה( 149  

סנטה מריה ֵדיי מיראקֹולי   
)ונציה( 146

סנטי ג’ובאני ֶא פאולו )ונציה(   
120-21

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן   
מרקו )ונציה( 118

לומברדים 44

 Longhi, Pietro לֹונגי, פייטרו
137 ,130 ,51

חנותו של הרוקח 134  

 Longhena, לֹונֶגָנה, ָּבלָדסאֶרה
120 ,75 Baldassare

אֹוספידאֶלטֹו )ונציה( 119  

סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה   
)ונציה( 139

סקאלצי )ונציה( 149  

קא ֶּפזארֹו )ונציה( 109  
קא ֶרצֹוניקֹו )ונציה( 130  

 Luzzo, Lorenzo לּוצֹו, לורנצו
225

 Santa Lucia לּוִצ’ָיה הקדושה
64

לֹוֶרדאן, ליאונרדו )דוג’ה( 
92 ,48 Loredan, Leonardo

לֹוֶרדאן, פרנצ’סקו )דוג’ה( 
72 Loredan, Francesco

 Leo ליאו השלישי, האפיפיור
44 III

ֵליאֹוּפארדי, אלסנדרו 
118 Leopardi, Alessandro

43 Livy ליבי
 Libri, ליברי, ג’ירֹולאמֹו דאי

205 Girolamo dai
 Liberi, Pietro ליֶּברי, פייטרו

71
 Libreria ליּבֶרִרָיה ָסנסֹוביניַאָנה

81 ,79 Sansoviniana
 ,41 Cambrai ליגת קמבריי

225 ,48
 ,152 ,52–3 Lido )לידֹו )ונציה

160–61
מלונות 234  

ספורט מים 263  
ֵלייארד, סר אוסטין הנרי 

 Layard, Sir Austen Henry
71

ליקרים 257
לנט, תענית 34

48 Lepanto ֶלּפאנטֹו, קרב

מ
מאובנים 205, 207

160 Malamocco מאלאמֹוקֹו
מלונות 234  

 ,208–9 Malcésine מאלֶצ’זיֶנה
215 ,210

מלונות 235  
מסעדות 248  

 Mann, Thomas מאן, תומאס
160 ,52

מאנֶטנָיה אנדריאה 
 ,30 Mantegna, Andrea

183 ,148 ,136

סן ֶצנֹו מאג’ֹוֶרה )ורונה( 202  

 Manin, Daniele מאנין, דניאל
51 ,50

פסלו )ונציה( 95  

מאנין, לּודֹוביקֹו )דוג’ה( 
69 ,62 Manin, Ludovico

 Massari, מאסארי, ג’ורג’ו
130 ,116 ,65 Giorgio

 Mastelli מאסֶטלי, האחים
144 brothers

156 Mazzorbo מאצֹורּבֹו, אי

מסעדות 246  

 ,54 ,53 Marghera מארֶגָרה
179 ,55

176 Maròstica מארֹוסטיָקה

פסטיבלים 39  

מבצרים וטירות

מבצר רֹוָקה )מֹונֶסליֶצ’ה(   
189 Rocca

165 Sirmione סירמיֹוֶנה  

סנט’אנדריאה )ֶלה ויניֹוֶלה(   
161 Sant’Andrea

פֹורֶטָצה ֶדל קוואדרילאֶטרֹו   
 Fortezza del )ֶּפסקֶייָרה(

211 Quadrilatero
225 Feltre ֶפלטֶרה  

קסטל סן פייטרו )ורונה(   
204 Castel San Pietro

קסטלו אינֶפריֹוֶרה   
 Castello )מארֹוסטיָקה(

176 Inferiore
קסטלו ג'ולייטה )מֹונֶטקיֹו   

 Castello Giulietta )מאג'ֹוֶרה
206

 Castello 'קסטלו די ָאנדראץ  
221 di Andraz

קסטלו די מֹונֶסליֶצ’ה   
189 Castello di Monselice

קסטלו סּוֶּפריֹוֶרה   
 Castello )מארֹוסטיָקה(

176 Superiore
קסטלו ּפֹורטֹו–קֹוֵליאֹוני   
Castello Porto- )תֶייֶנה(

176 Colleoni
קסטלו רומיאו )מֹונֶטקיֹו   

 Castello Romeo )מאג'ֹוֶרה
206

כנסיות, המשך
סן פייטרו די קסטלו )ונציה(   
 ,82 San Pietro di Castello

124
סן פייטרו ָמרטיֶרה   

 San Pietro )סירמיֹוֶנה(
213 Martire

סן ֶפרמֹו מאג’ֹוֶרה )ורונה(   
196 San Fermo Maggiore

סן פרנצ’סקו ָאל קֹורסֹו   
 San Francesco al )ורונה(

201 Corso
סן פרנצ’סקו ֶדָלה וינָיה   
 San Francesco )ונציה(

119 della Vigna
 San )סן צּוליאן )ונציה  

99 Zulian
 San )סן ֶצנֹו מאג’ֹוֶרה )ורונה  

 ,14 ,13 Zeno Maggiore
202–3 ,191 ,45

 San )סן קאסיָאנֹו )ונציה  
105 ,102 Cassiano

 San Rocco )סן רֹוקֹו )ונציה  
108

 San )סן רֹוקֹו )ֶפלטֶרה  
219 Rocco )Feltre(

סנט’אלנה )ונציה(   
125 Sant’Elena

 Sant’Anna )סנט’אנה )ונציה  
125

סנט’אנסטזיה )ורונה(   
201 ,199 Sant’Anastasia

סנט’אּפֹונאל )ונציה(   
102 Sant’Aponal

סנטה מרֶגריטה )ונציה(   
131 Santa Margherita
סנטה מריה ִאין אֹורגאנֹו   
 Santa Maria in )ורונה(

205 Organo
סנטה מריה אנטיקה )ורונה(   
 ,199 Santa Maria Antica

200-201
סנטה מריה גלֹוריֹוָזה ֵדיי   

 Santa Maria )פרארי )ונציה
 ,58 ,13 Gloriosa dei Frari

106–7 ,101
סנטה מריה די ָנָצֶרת )ונציה(   
 Santa Maria di Nazareth

62

סנטה מריה ֵדיי ָּכרמיני   
 Santa Maria dei )כרמלו(

131 ,128 Carmini
סנטה מריה ֵדיי מיראקֹולי   

 Santa Maria dei Miracoli
146 ,14

סנטה מריה ֶדָלה ויזיָטציֹוֶנה   
 Santa Maria della

133 Visitazione
סנטה מריה ֶדָלה סאלּוֶטה   

 Santa Maria della Salute
139 ,75 ,59 ,49 ,18 ,3

סנטה מריה ֶדָלה קאריטה   
 Santa Maria della )ונציה(

134 Carità
 Santa סנטה מריה פֹורמֹוָזה  

118 Maria Formosa
סנטה מריה צֹוֶּבניגֹו )ונציה(   

92 Santa Maria Zobenigo
סנטה פֹוסָקה )טֹורֶצ׳לֹו(   

155 Santa Fosca
סנטה קֹורֹוָנה )ויֶצ’נָצה(   
172-3 Santa Corona

 Santo )סנטו סטפאנו )ֶּבלּונֹו  
224 Stefano

 Santo )סנטו סטפאנו )ונציה  
97 Stefano

 Santo )סנטו סטפאנו )ורונה  
204 Stefano

סנטי ָאּפֹוסטֹולי )ונציה(   
147 Santi Apostoli

סנטי ג’ובאני ֶא פאולו )ונציה(   
 Santi Giovanni e Paolo

120–21 ,113 ,47 ,13
סקאלצי )סנטה מריה די   

 Scalzi )Santa Maria )ָנָצֶרת
149 di Nazareth(

שעות פתיחה 269  

ראו גם מנזרים, קתדרלות,   
קפלות

כסאות גלגלים ראו נכים, 
מטיילים

כסף 274-5

כסף 274-5

כספומטים 274

כפרים, פסטיבלים 38

כרטיסי אשראי 274

בחנויות 252  

במלונות 230  

כרטיסים

אוטובוס 280  

בידור 258  

ואּפֹוֶרטי 284, 285  

טיסה 278  

מוזיאונים וגלריות 269  

רכבת 280, 286  

כרכרות, מרוצים 42

כתבי עת 277

כתובות, מספרי בניינים )ונציה( 
282

ל
147 Labia לאִּבָיה, משפחת

 Lazzaretto לאצאֶרטֹו ֶוקיֹו, אי
153 Vecchio

 Lazzaretto לאצאֶרטֹו נּואֹובֹו
157 Nuovo

214 ,192 Lazise לאציֶזה

 La Gardesana לה גארֶדזאָנה
211

ָלה דונה ּפארטיג’אָנה )ונציה( 
125 La Donna Partigiana
 Le Vignole ֶלה ויניֹוֶלה, האי

161
 La Vecia )ָלה ֶוָצ’ה )גארדֹוֶנה

37
37 La Sensa )ָלה ֶסנָסה )ונציה

 ,49 La Pietà )ָלה ּפֶייָטה )ונציה
116 ,115 ,50

 ,97 ,94 La Fenice ָלה ֶפניֶצ’ה
261 ,259

היסטוריה 50, 51  

מסלולים מומלצים 12  

מפת רחובות מאוירת 94-5  

 Le Zitelle ֶלה ציֶטֶלה )ג׳ּוֶדָקה
158

 Le Corte, ֶלה קֹורֶטה, ג’ּוסטֹו
139 Giusto

 La )ָלה רֹוטֹונָדה )רֹוביגֹו
189 Rotonda

96 Law, John לֹו, ג’ון

לואי התשיעי, מלך צרפת 
172 Louis IX
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מוזיאון סן מרקו )בזיליקה די   
 Museo Marciano )סן מרקו

86
מוזיאון פֹורטּוני )ונציה(   

98 Museo Fortuny
 Museo )מוזיאון קֹוֶרר )ונציה  

81 ,78 ,51 ,47 ,45 Correr
מוזיאון קרן קּוֶאריני   
סטמּפאליה )נוציה( 

 Fondazione Querini
 118 Stampalia

מוזיאון שפך הנהר )טֹורֶצ’לֹו(   
155 Museo dell’Estuario

סלבדור דאלי )ונציה(   
 Salvador Dalí Universe

117
סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו   

 Scuola Grande di )ונציה(
110-11 San Rocco

פאלאצו ֵליאוני מֹונטאנארי   
 Palazzo Leoni )ויֶצ׳נָצה(

173 Montanari
ּפּונָטה ֶדָלה דֹוגאָנה )ונציה(   

 ,138 Punta della Dogana
139

 Ca’ d’Oro )קא ד’אֹורֹו )ונציה  
148

קאָזה די ג’ֹורג’ֹוֶנה   
 Casa di )קסטלפרנקו(

177 Giorgione
קאָזה די טיציָאנֹו )ּפֶייֶבה די   
 Casa di Tiziano )קאדֹוֶרה

221 ,15
קאָזה די ֶּפטָררָקה )ָארקָווה   

 Casa di Petrarca )ֶּפטָררָקה
188

קאָזה די צ’יָמה )קֹוֶנליָאנֹו(   
179 Casa di Cima

קאָזה די קאנֹוָבה )ּפאסאניֹו(   
177 Casa di Canova

קּוָאדֶרִרִיה )ונציה(   
81 Quadreria

קסטלֶווקיֹו )ורונה(   
195 Castelvecchio

 Muttoni, מּוטֹוני, אנטוניו
173 Antonio

מּולינֹו סטּוקי )ג’ּוֶדָקה( 
158 Mulino Stucky

 Monet, Claude מֹוֶנה, קלוד
69 ,49

 Monet, Claude מֹוֶנה, קלֹוד
73

 Montagnana מֹונטאניָאָנה
188 ,168 ,29
פסטיבלים 39  

מֹונטאנָיה, ברתולומאו 
 Montagna, Bartolomeo

224 ,173 ,172
מֹונטאנָיה סָּפקאָטה 

206 Montagna Spaccata
מֹונֶטגרֹוטֹו ֶטרֶמה 

188 Montegrotto Terme
מלונות  

 Monte Baldo מֹונֶטה ּבאלדֹו
215 ,191

 Monte )מֹונֶטה ֶּבריקֹו )ויֶצ׳נָצה
173 ,21 Berico

 Monte מֹונֶטה סֹוראּפיס
223 ,221 Sorapiss

 Monte Pelmo מֹונֶטה ֶּפלמֹו
219

 Monte Penna מֹונֶטה ֶּפָנה
225

מֹונֶטֶוורדי, קלאודיו 
 ,49 Monteverdi, Claudio

116
 Monti Lessini מֹונטי ֶלסיני

214 ,207 ,191 ,164
סקי 264  

מֹונָטנארי, ג’ובאני ליאוני 
 Montanari, Giovanni

173 Leoni
מֹונֶטקיֹו מאג’ֹוֶרה 

 Montecchio Maggiore
206

מוניות 287

בטיחות 272  

סירות־מונית 283  

189 Monsélice מֹונֶסליֶצ’ה

 Musset, מּוֶסה, אלפרד ֶדה
117 Alfred de

 Mussolini, מוסוליני, בניטו
214 ,53 Benito

 Mosto, מֹוסטֹו, אלביֶזה ָדה
67 Alvise da

מוסיקה

ונציה 259, 261  

ורונה 260, 261  

פסטיבלים 36, 38  

מועדונים 260, 261

 Maggior ה(מועצה הגדולה(
47 ,46 Consiglio

מועצת העשרה ונציה 46, 
158 ,149 ,133 ,92–3
מֹוֶצ’ניגֹו ָאלביֶזה )דוג’ה( 
65 Mocenigo, Alvise

מֹוֶצ’ניגֹו, ָאלביֶזה ניקולו )רוזן( 
 Mocenigo, Alvise Nicolò

109
 Mocenigo מֹוֶצ’ניגֹו, משפחת

109 family
מֹוֶצ’ניגֹו, פייטרו )דוג’ה(, קברו 

120 Mocenigo, Pietro
 ,152 Murano )מּוראנֹו )ונציה

156–7
חנויות למוצרי זכוכית 253  

מסלולים מומלצים 10, 12,   
13

מסעדות 246  

מֹורֹוזיני, אדמירל פרנצ’סקו 
 Morosini, Admiral

123 Francesco
מֹורֹוזיני, פרנצ׳סקו )דוג׳ה( 

 Morosini, Doge Francesco
108 ,97

מזג אוויר 36-9

מחירים

גונדולות 283  

דמי כניסה 269, 271  

ואּפֹוֶרטי 284  

כרטיסי טיסה 278  

כרטיסי רכבת 280, 286  

מלונות 228  

מסעדות 236  

סבלים 281  

מחסום נגד שיטפונות )ונציה( 
54 MOSE

ָמיאסטָרה )ּבראנקּוזי( 138

מידות ומשקלות 270

מידע לתיירים 9–268, 271

מבצרים וטירות, המשך

קסטלֶווקיֹו )ורונה(   
 ,191 ,43 ,13 Castelvecchio

195
קסטלֶווקיֹו )קֹוֶנליָאנֹו(   
179 Castelvecchio

רֹוָקה די ריָבה )ריָבה ֶדל   
215 Rocca di Riva )גארָדה

רֹוָקה סָקליֶג'רי )סֹוָאֶבה(   
206 Rocca Scaligeri

רֹוָקה סָקליֶג'רי )סירמיֹוֶנה(   
212 ,14 Rocca Scaligeri

מגורים, טווח המחירים הזול 
231 ,230

מגיפת הדבר 46, 49, 158, 
161

 Magellan, מגלן, פרדיננד
172 Ferdinand

 Madonna מדונה די ניקֹוֵּפיָאה
87 of Nicopeia

מדונה די קא ֶּפזארֹו )טיציאן( 
31

מדונה ֶדל’אֹורטֹו )ונציה( 
 ,14 Madonna dell’Orto
144 ,142 ,141 ,140 ,55

 Medici, ’מדיצ’י, לורנצינו ֶדה
105 ’Lorenzino de

 Medici, ’מדיצ’י, פרנצ׳סקו ֶדה
114 ’Francesco de

 Medici, ’מדיצ’י, קֹוזימֹו ֶדה
105 ’Cosimo de

)ה(מוזיאון לאיקונות של המכון 
 Museo )ההליניסטי )ונציה

 delle icone, Istituto
116 Ellenico

)ה(מוזיאון לימי הביניים 
ולאמנות מודרנית )פאדובה( 
 Museo d’arte medioevale

183 e moderna
מוזיאונים וגלריות

דמי כניסה 269  

שעות פתיחה 269  

אוסף פגי גּוֶגנַהיים )ונציה(   
 ,12 Peggy Guggenheim

138 ,127 ,73 ,13
ֶאֶרמיטאני )פאדובה(   

183 ,13 Eremitani

האקדמיה )ונציה(   
 ,58 ,51 ,13 ,12 Accademia

134–7 ,72
הגלריה לאמנות בת־זמננו   

 Galleria d’Arte )ונציה(
109 ,66 Moderna

היקום של סלבדור דאלי 117  

המוזיאון היהודי )ונציה(   
149 Museo Ebraico
המוזיאון הימי )ונציה(   

 ,13 Museo Storico Navale
122 ,51 ,49

המוזיאון הלאומי   
לארכיאולוגיה )ֶאסֶטה( 

 Museo Nazionale
188–9 ,43 Atestino

המוזיאון העירוני )ּבאסאנֹו ֶדל   
176 Museo Civico )גראָּפה

המוזיאון העירוני )ֶּבלּונֹו(   
224 Museo Civico

המוזיאון העירוני )ויֶצ’נָצה(   
172 Museo Civico

המוזיאון העירוני )טֶרביזֹו(   
178 ,43 Museo Civico

המוזיאון העירוני )ֶפלטֶרה(   
225 Museo Civico

המוזיאון העירוני לטבע   
 Museo Civico di )ורונה(

205 Scienze Naturali
המוזיאון לאיקונות של המכון   

 Istituto )ההליניסטי )ונציה
116 Ellenico

המוזיאון לאמנות דתית   
 Museo Diocesano )ונציה(

117 ,114 d’Arte Sacra
המוזיאון לארכיאולוגיה   

 Museo )ָאדִרָיה(
189 ,43 ,42 Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo )ונציה(

81 ,79 Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה   

 Museo )ורונה(
204 ,43 Archeologico
המוזיאון לארכיאולוגיה   

 Museo )פאדובה(
183 Archeologico

המוזיאון לארכיאולוגיה   
 Museo )ּפֹורטֹוגרּוארֹו(
179 ,43 Concordiese
המוזיאון לארכיאולוגיה   

רומית וקדם רומית )ּפֶייֶבה 
 Museo )די קאדֹוֶרה

 Archeologico Romano e
221 Preromano

המוזיאון לאתנוגרפיה   
 Museo dei Cimbri )ג’אָצה(

207
המוזיאון לטבע )ונציה(   

 Museo della Storia
109 ,64 Naturale

המוזיאון לטבע   
ולארכיאולוגיה )ויֶצ’נָצה( 
Museo Naturalistico-

173 Archeologico
המוזיאון לטקסטיל   
ולתחפושות )ונציה( 

 Museo del Tessuto e del
109 Costume

המוזיאון לימי הביניים   
ולאמנות מודרנית )פאדובה( 
 Museo d’arte medioevale

183 e moderna
המוזיאון למאובנים )ּבֹולָקה(   

207 Museo di Fossili
המוזיאון לתחרה )ּבּוראנֹו(   

 ,156 Museo del Merletto
262

מוזיאון ּבֹוטאצ’ין )פאדובה(   
183 Bottacin Museum

מוזיאון האלפים )ּבאסאנֹו   
 Museo degli )ֶדל גראָּפה

176 ,15 Alpini
מוזיאון הזכוכית )מּוראנֹו(   

157 Museo Vetrario
מוזיאון המזרח הרחוק   

 Museo Orientale )ונציה(
109 ,66

מוזיאון המלחמה )ויטוריו   
 Museo della )ֶוֶנטֹו

225 Battaglia
מוזיאון התנועה לאיחוד   

 Museo del )איטליה )ונציה
81 Risorgimento

מוזיאון מאֵפיאנֹו לאבן   
 Museo Lapidario )ורונה(

196 Maffeiano
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תפריטים קבועים 236  
ראו גם ברים, בתי־קפה,   

אוכל ומשקאות
מסעדות, טווח המחירים הזול 

237
מסעות הצלב

אֹוראטֹוריֹו ֵדיי קרֹוצ’יֶפרי   
)ונציה( 145

סן קֶלֶמנֶטה )ונציה( 161  
ראשון 44, 45  

רביעי 45  
מספנות

הָארֶסנאֶלה )ונציה( 123  
המוזיאון הימי 122  

שיטת הסרט הנע 123  
225 Meschio ֶמסקיֹו, ערוץ

מעבורות 279, 281
מעבר הבית הקדוש ללֹוֶרטֹו 

)טֶייּפֹולֹו( 134
מעיינות חמים, הגבעות 
הֶאאּוֶגניות 188, 264

מעֶלה הקאנאֶלה גראנֶדה 
)קאנאלטו( 33

מע״מ 269
פטור 252  

מפות
אזור ָלה ֶפניֶצ’ה 90-91  

אירופה 16  
ֶּבלּונֹו 224  

דולומיטים 218-219  
ויֶצ’נָצה 170-71  

ֶוֶנטו 164-5  
ונציה ומחוז ֶוֶנטֹו על המפה   

16-17
ונציה: אזור ָלה ֶפניֶצ’ה, מפת   

רחובות מאוירת 94-5
ונציה: איי הלגונה 151,   

152–3
ונציה: ב־1550 41  

ונציה: דֹורסֹודּורֹו, מפת   
האזור 126-7

ונציה: דֹורסֹודּורֹו, מפת   
רחובות מאוירת 128-9

ונציה: דיוקנה של ונציה 58-9  
ונציה: מפות רחובות   

288-301

ונציה: מרכז ונציה 18-19  
ונציה: נתיבי הוואּפֹוֶרטֹו ראו   

כריכה אחורית פנימית
ונציה: סן מרקו, מפת האזור   

77
ונציה: סן פולו וסנטה   

קרֹוֶצ’ה, מפת האזור 101
ונציה: סן פולו, מפת רחובות   

מאוירת 102
ונציה: פיאצה סן מרקו, מפת   

רחובות מאוירת 78-9
ונציה: קאנאֶרג’ֹו, מפת האזור   

140-41
ונציה: קאנאֶרג’ֹו, מפת   
רחובות מאוירת 142-3

ונציה: קסטלו המזרחית   
124-5

ונציה: קסטלו, מפת האזור   
113

ונציה: קסטלו, מפת רחבות   
מאורית 114-15

ורונה 5–194  
ורונה ואגם גארָדה 192-3  

ורונה, מפת רחובות מאוירת   
198-9

מישור ֶוֶנטֹו 168-9  
מסלולים מומלצים 10-11  

סטראָדה ֶדֶלה דֹולֹומיטי 222  
פאדובה, מפת רחובות   

מאוירת 180-81
מצורעים, מושבות 159

ֶמקיטאר )מאנּוג די פייטרו( 
 Mechitar )Manug di

159 Pietro(
מקסימיליאן הראשון, הקיסר 

225 ,48 Maximilian I
מרוצי סירות

גונדולות 33, 61  
וֹוָגלֹונָגה )ונציה( 37   

Vogalonga
ֶרגאָטה ֵדיי 500x2 )ָקאֹורֶלה(   

38 500x2 Regata dei
ֶרגאָטה סטֹוריָקה )ונציה(   

 ,54–5 ,39 Regata Storica
61 ,60

מריה בבית המקדש )טיציאן( 
137

מריה הקדושה מוורונה, 
מזרקה 198, 200

 Marini, Marino מריני, מרינו
138

 ,218 Marmolada ָמרמֹולאָדה
222

 Marcello, מרצ’לו, ֶּבֶנֶדטֹו
65 Benedetto

מרצ’לו, ניקולו )דוג’ה(, קברו 
120 Marcello, Nicolò

99 Mercerie )ֶמרֶצ’ִרֶייה )ונציה

 San Marco מרקוס, הקדוש
45

עמוד )ונציה( 79, 81  

שרידי גופתו 44, 45, 81, 82  

מרתון ונציה 39

משטרה 272, 273, 287

הרשמה במלונות 229  

משקאות קלים 241

 Gift shops מתנות, חנויות
255 ,254

נ
249 Nevegal ֶנֶבגאל, מסעדות

ֶנגרֹוּפֹונֶטה, אנטוניו ָדה 
 Negroponte, Antonio

119 da
נהיגה 280-81, 287

 Noventa נֹוֶבנָטה ּפאדֹובאָנה
Padovana

מסעדות 247  

ניצחונו של הדוג’ה ניקולו ָדה 
ּפֹונֶטה )טינטֹוֶרטֹו( 40

201 Nicolò ניקולו

)ה(נישואים לים )ונציה( 37, 
161 ,45

נכים, מטיילים 269, 271

נכים, מטיילים 269, 271

בידור 259  

במלונות 230  

במסעדות 237  

נמל התעופה מרקו פולו 
 ,279 Marco Polo )ונציה(

281
נפוליאון הראשון, הקיסר 
50–51 ,41 Napoleon I

ָאָלה נּפֹוליאֹוניָקה )ונציה( 78  

 Misurina מיזּוריָנה, אגם
223 ,221 ,162–3

 Michelangelo מיכאלנגל’ו
186 ,104

מיּכיֶאל ויטאֶלה השני )דוג’ה( 
 Michiel, Doge Vitale II

117
מים, ספורט 263, 265

מים, שתייה 273

186 Mira מיָרה

Mirò, Joan מירֹו, חואן

פנים הולנדיים 138  

 Miretto, מיֶרטֹו, ניקולא
182 Nicola

)ה(מכון הוונציאני למדעים, 
 Istituto ספרות ואמנויות

 Veneto de Scienze,
97 Lettere ed Arti

מכונית

גניבות 272  

הגעה ועזיבה 280  

השכרה 281  

מכס 268, 271, 278

מכס, פטור 268

מלאכים בשריון )גּוַארֶיינטֹו( 
183

מלאכת־יד 256

קורסים 262, 265  

מלונות 35–228

בדולומיטים 235  

בוטיק 230  

במבנים עתיקים 230  

דירוג ומתקנים 229  

הזמנת מקומות ותשלום   
230

היכן לחפש 228  

ונציה 232-4  

ורונה ואגם גארָדה 235  

ילדים 229  

למה לצפות 229  

מומלצים 231  

מחוז ֶוֶנטֹו 234-5  

מחירים 228  

מישור ֶוֶנטֹו 234-5  

נכים 230  

תשלומים נוספים 228-9  

מלחמות העצמאות 51

מלחמת העולם הראשונה 
221 ,217

מלחמת העולם השנייה 21

המוזיאון הימי )ונציה( 122  

ָלה דונה ָּפרטיג’אָנה )ונציה(   
125

מוזיאון המלחמה )ויטוריו   
ֶוֶנטֹו( 225

 Memling, ֶממלינג, האנס
172 Hans

ֶמנאּבּואֹוי, ג’ּוסטֹו ֶדה’ 
 ’Menabuoi, Giusto de

180 ,166
ציורי הקיר בבית הטבילה   

)פאדובה( 186

מנזרים

ָאּבאצָיה די ּפראלָיה )ָאּבאנֹו   
 Abbazia di Praglia )ֶטרֶמה

188
ָאּבאצָיה סן גֶרגֹוריֹו )ונציה(   
74 Abbazia San Gregorio
סן ג’ֹורג’ֹו ִאין ואלּפֹוליֶצ’ָלה   

 San Giorgio in
215 Valpolicella

סן ג’ֹורג’ֹו מאג’ֹוֶרה )ונציה(   
99 San Giorgio Maggiore

סן לאצארֹו ֶדלי ָארֶמני   
 San Lazzaro degli )ונציה(

159 Armeni
 San Nicolò )סן ניקולו )לידֹו  

161
 San )סן ֶסרבֹולֹו )ונציה  

158 Servolo
 San )סן קֶלֶמנֶטה )ונציה  

161 Clemente
 Sant’Anna )סנט’אנה )ונציה  

125
סנט’אפולוניה )ונציה(   

117 ,114 Sant’Apollonia
סנטה מריה גלֹוריֹוָזה ֵדיי   

 Santa Maria )פרארי )ונציה
107 Gloriosa dei Frari

סנטה מריה ֶדָלה גראציה   
 Santa Maria della )ונציה(

159 Grazia )Venice(

177 Follina פֹוליָנה  

ראו גם כנסיות, קתדרלות  

ֶמֶנסקארדי, ג׳ּוסטינֹו 
131 Menescardi, Giustino

מסורת 23

 201 Mastino מסטינו הראשון
I

201 Mastino II מסטינו השני

 ,55 ,53 ,22 Mestre ֶמסטֶרה
179 ,167

מסיכות 34-5

חנויות 253, 255, 257  

מסים

מסי תיירות 228-9  

פטור ממע”מ 268  

מסלולים מומלצים 10-15

יומיים בוונציה 12  

שבוע בוונציה ובמחוז ֶוֶנטֹו  

שבועיים בוונציה ובמחוז ֶוֶנטֹו  

שלושה ימים בוונציה 12-13  

מסעדות 236-9

אוכל צמחוני 237  

בדולומיטים 249  

גישה לכיסאות גלגלים 237  

הזמנת מקומות 236-7  

הטעמים של ונציה ושל ֶוֶנטֹו   
238-9

ונציה 242-6  

ורונה ואגם גארָדה 248-9  

יין 237  

ילדים 237  

כללי לבוש 237  

מחוז ֶוֶנטֹו 247-9  

מחירים 236  

מישור ֶוֶנטֹו 247-8  

מסעדות זולות 237  

מסעדות מומלצות 237  

משקאות 240-41  

סוגים 236  

עישון 237  

קריאת התפריט 237  

שעות פתיחה 236  
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פיאצה סן מרקו, מפת   
רחובות מאוירת 78-9

 San )סן ניקולו, רובע )לידֹו
161 Nicolò

 San Servolo סן ֶסרבֹולֹו, האי
158–9 ,153 ,55

 San סן פולו וסנטה קרֹוֶצ’ה
 ,18 Polo and Santa Croce

100–111
ברים ובתי קפה 25-051  

מלונות 232-3  

מסעדות 243-4  

מפת האזור 101  

מפת רחובות מאוירת 102  

 San סן פייטרו די קסטלו, האי
 ,Pietro di Castello island

124
סן פרנצ’סקו ֶדל ֶדֶזרטֹו, 

 San Francesco del האי
156 Deserto

 San סן קֶלֶמנֶטה, האי
161 Clemente

 Sant’Elena סנט’אלנה, האי
125

סנט’אמברוג’ו די ואלּפֹוליֶצ’ָלה 
 Sant’Ambrogio di

215 Valpolicella
סנט’אנג’לו ֶדֶלה ּפֹולֶבֶרה, האי 

 Sant’Angelo delle Polvere
157 ,152

 Sant’Anna סנט’אנה ד’אלֵפדֹו
207 d’Alfaedo
מסעדות 248  

סנט’ֶאראסמֹו, האי, פסטיבלים 
39 Sant’Erasmo

 Sant’Ariano סנט’אריָאנֹו, האי
153

סנטה לוִצ’ָיה, תחנת הרכבת 
62 Santa Lucia )ונציה(

 Santa סנטה מריה אין סֶטֶלה
206 Maria in Stelle

סנטה מריה ֶדָלה גראציה, האי 
 Santa Maria della Grazia

159
 Santa סנטה פֹוסָקה, מלונות

235 Fosca

סנטה קרֹוֶצ’ה, אזור ראו סן 
פולו וסנטה קרֹוֶצ’ה

 Sanmicheli, ָסנמיֶקלי, מיֶקֶלה
205 ,161 ,68 Michele

 Sansovino, ָסנסֹובינֹו, יאקֹוּפֹו
104 Jacopo

ארמון הדוג׳ים )ונציה( 90  
בזיליקה די סנט׳אנטוניו   

)פאדובה( 188
טריּבּונאֶלה פאבריֶקה נוֶבה   

)ונציה( 67
ליּבֶרִרָיה ָסנסֹוביניַאָנה )ונציה(   

81 ,79
סן ָסלבאטֹוֶרה )ונציה( 98  

סן פאנטין )ונציה( 94  
סן פרנצ’סקו ֶדָלה וינָיה   

)ונציה( 119
סן צּוליאן )ונציה( 99  

פאלאצו מאנין־דולפין )ונציה(   
69

ֶצָקה 79  
קא גראנֶדה )ונציה( 73  
קא ד׳אֹורֹו )ונציה( 148  

סעודה בבית לוי )ֶורֹוֶנֶזה( 136-7

ספא, חופשות 264, 265
 Spavento, סּפאֶוונטֹו, ג’ורג’ו

98 Giorgio
ספורט

מתקנים 260, 261  
פעילויות חוץ 262-5  

 Spluga ְסְּפלּוָגה ֶדָלה ּפֶרָטה
207 della Preta

סצינות מאגדת אורסולה 
הקדושה )ָקרּפאצ’ֹו( 58, 

137 ,135
סקאָלה ד’אֹורֹו )ארמון 

 ,90 Scala d’Oro )הדוג׳ים
92

 Scalzi )סקאלצי, גשר )ונציה
63

סקאלצי )סנטה מריה די ָנָצֶרת( 
 Scalzi )Santa Maria di

149 Narazeth(
 Scamozzi, סקאמֹוצי, וינֶצ’נצֹו

125 Vincenzo
תיאטרו אולימפיקו )ויֶצ’נָצה(   

174

189 Scardovari סקארדֹובארי

ְסקארּפאנינֹו )אנטוניו ָאּבֹונדי( 
 Scarpagnino )Antonio

111 ,110 Abbondi(
 Scarpa, Carlo סקארָּפה, קרלו

195
131 Scuole סקּואֹוֶלה

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן מרקו 
 Scuola Grande di )ונציה(
 ,118–19 ,19 San Marco

137
סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן רֹוקֹו 

 Scuola Grande )ונציה(
 ,101 ,13 di San Rocco

110–11
סקּואֹוָלה גראנֶדה ֵדיי ָּכרמיני 

 Scuola Grande dei )ונציה(
 ,128 ,127 ,126 Carmini

131
סקּואֹוָלה די סן ג’ובאני 
אבנג’ליסטה )ונציה( 

 Scuola di San Giovanni
137 ,108 Evangelista

סקּואֹוָלה די סן ג’ורג’ו ֶדלי 
 Scuola )סקיָאבֹוני )ונציה

 di San Giorgio degli
131 ,122 ,13 Schiavoni

סקּואֹוָלה די סן ניקולו ֵדיי 
 Scuola di San )גֶרצ’י )ונציה

116 Nicolò dei Greci
סקּואֹוָלה די סנטה מריה ֵדיי 

 Scuola )ּבאטּוטי )קֹוֶנליָאנֹו
 di Santa Maria Battuti

179
סקּואֹוָלה ֵדיי וארֹוטארי )ונציה( 

131 Scuola dei Varotari
סקּואֹוָלה ֶדל סנטו )פאדובה( 

187 Scuola del Santo
סקּואֹוָלה ֶדָלה קאריָטה )ונציה( 

137 Scuola della Carità
סקּואֹוָלה ֶוקָיה ֶדָלה 

 Scuola )מיֶזריקֹורדָיה )ונציה
 Vecchia della Misericordia

143
 Squero סקֶוורֹו די סן טרֹובאזֹו

133 ,32 di San Trovaso

נפוליאון הראשון, המשך

ארמון הדוג’ים )ונציה( 92,   
93

ָארֶסנאֶלה )ונציה( 123  

בזיזה 50  

בזיליקה די סן מרקו )ונציה(   
87

ג’ארדיֶנטי ֵריַאלי 75  

האקדמיה )ונציה( 134  

הגטו )ונציה( 149  

סן ג׳ֹוֶּבה )ונציה( 149  

סנטה מריה ֶדָלה גראצָיה   
)ונציה( 159

פאלאצו ּבאלּבי )ונציה( 70  

פאלאצו ּפטריארקאֶלה   
)ונציה( 124

פיאצה סן מרקו )ונציה( 77  

נפוליאון השלישי, הקיסר 
211 Napoleon III
נשים, מטיילות 272

ס
 Sagredo סאגֶרדֹו, משפחת

63 family
סאגָרה די סנט’אנטוניו, 

 38 Sagra )פסטיבל )פאדובה
di Sant’Antonio

סאָלה ֶדל מאג’ֹור קֹונסיליֹו 
 Sala del )ארמון הדוג׳ים(

 ,89 ,47 Maggior Consiglio
93 ,91

סאָלה ֶדל ֶסנאטֹו )ארמון 
 Sala del Senato )הדוג׳ים

92
סאָלה ֶדל קֹונסיליֹו ֵדיי דֶייצ’י 
 Sala del )ארמון הדוג׳ים(
 ,91 Consiglio dei Dieci

92–3
סאָלה ֶדֶלה קּוָאטרֹו ּפֹורֶטה 

 Sala delle )ארמון הדוג׳ים(
92 Quattro Porte

סאָלה ֶדלֹו סקּודֹו )ארמון 
 90 Sala dello )הדוג׳ים

Scudo
214 Salò סאלֹו

 Salò, סאלֹו, גאסּפאֶרה ָדה
214 Gaspare da

 Salò סאלֹו, הרפובליקה של
214 ,53

סאלֹוֶמה )קלימט( 109

 Sand, George ’סאנד, ז’ורז
117

222 Sasso Lungo סאסֹו לּונגֹו

סאָקה ֶדָלה מיֶזריקֹורדיה 
 143 Sacca della )ונציה(

Misericordia
 Sacca סאָקה ֶססֹוָלה, אי

152 Sessola
סארֶדלאָטה ָאל ּפאל ֶדל וֹו 

38 Sradellata al Pal del Vo
סארֶמאֹוָלה די רּוּבאנֹו, 

 248 Sarmeola di מסעדות
Rubano

סבלים )ונציה( 281

סּו ֶא צֹו ֶּפר ִאי ּפֹונטי )ונציה( 
37 Su e zo per i ponti

206 Soave סֹוָאֶבה

פסטיבלים 37  

סואץ, תעלה 52

211 Solferino סֹולֶפרינֹו

 ,51 Solferino סֹולֶפרינֹו, קרב
211

סוסים, רכיבה 264, 265

)ה(סוסים של מרקוס הקדוש 
)ונציה( 50, 82, 86

216 Sorapiss סֹוראּפיס, אגם

 Stark, Freya סטארק, פֵרָייה
177

סטודנטים, מטיילים 270, 271

 Stucky, סטּוקי, ג’ובאני
158 Giovanni

 Stefano da סטפאנו ָדה ורונה
195 Verona

סטראָדה ֶדל וינו ביאנקו 
 Strada del Vino Bianco

177
 Stravinsky, סטָרווינסקי, איגור

157 ,97 ,53 ,52 Igor
 Strozzi, סטרֹוצי, ברנרדו

137 Bernardo
 Simeon סיֶמאֹון סטֹוק הקדוש

131 Stock

סיֶמאֹון סטֹוק הקדוש מקבל 
את גלימת הנזירים של 

המסדר הכרמליטי ממריה 
הקדושה )טֶייּפֹולֹו( 128, 131

 Signorelli, סיניֹוֶרלי, לּוָקה
148 Luca

סירות
אגם גארָדה 211  

הלגונה הונציאנית 263  
השכרה 263  

ואּפֹוֶרטי 284-5  
טראֶגטי 283  

ראו גם גונדולות  
סירות־מונית 283

 Sirmione סירמיֹוֶנה, חצי־האי
 ,210 ,164 Peninsula

212–13
מלונות 235  

מסלולים מומלצים 13, 14  
מסעדות 249  

ספא 264  
ספורט מים 263  

סכנות ומטרדים 273
סלבדור דאלי )ונציה( 
117 Salvador Dalí

 Selva di ֶסלָבה די קאדֹוֶרה
225 Cadore

סלולריים, טלפונים 276, 277
 Smith, Joseph סמית’, ג’וֶזף

67
 San )סן ּבארנאָּבה )ונציה

130 ,129 Barnaba
 San סן ג’ורג’ו ִאין ָאלָגה, האי

152 Giorgio in Alga
סן לאצארֹו ֶדלי ָארֶמני, האי 

 San Lazzaro degli Armeni
159 ,153

 San Michele סן מיֶקֶלה, האי
157 ,152 ,145 ,53

 San )סן מרקו, אזור )ונציה
76-99 ,19 Marco

אזור ָלה ֶפניֶצ׳ה, מפת   
רחובות מאוירת 94-5

ברים ובתי קפה 250-51  
מלונות 232  

מסעדות 242-3  
מפת האזור 77  
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ג’ארדינֹו ג’ּוסטי )ורונה(   
 ,191 ,13 Giardino Giusti

205
ג’ארדיֶנטי ֵריַאלי )ונציה(   

78 ,75 Giardinetti Reali
ג’ארדיני ּפּוּבליצ’י )ונציה(   
 ,125 Giardini Pubblici

260
גן בוטאני אלפיני )ֶּבלּונֹו( 224   

 Giardino Botanico delle
Alpi

הגן הבוטאני רּוסָקה   
214 Hruska )גארדֹוֶנה(

ּפארקֹו ֶדֶלה ריֶממּבָרנֶצה   
 Parco delle )ונציה(
125 Rimembranze

ראו גם פארקי שעשועים, גני   
חיות

פגי גּוֶגנַהיים, אוסף )ונציה( 
 ,73 Peggy Guggenheim

138 ,127
מסלולים מומלצים 12, 13  

215 Pedemonte ֶּפֶדמֹונֶטה

פדרליזם 22

 Po ּפֹו, הדלתא של הנהר
189 ,167 ,151 delta

ּפֹו, פארק הדלתא של הנהר 
265 ,264 Po Delta Park

161 Poveglia ּפֹוֶבלָיה, אי

 ,8–9 Polo, Marco פולו, מרקו
147 ,46

מקום קבורתו 119  

189 ,15 Polésine ּפֹוֶלזיֶנה

177 Follina פֹוליָנה

מלונות 235  

פּומיַאני, ג’אן אנטוניו 
 Fumiani, Gian Antonio

108
פֹונדאֶמנָטה ָגסּפארֹו קֹונטאריני 

 Fondamenta )ונציה(
143 Gasparo Contarini

פֹונדאֶמנָטה ֶגרארדיני )ונציה( 
 Fondamenta Gherardini

128
פֹונדאֶמנָטה ֶדל ֶמג׳ֹו )ונציה( 
 Fondamenta del Megio

18

פֹונדאֶמנָטה ֶדָלה מיֶזריקֹורִדָיה 
 Fondamenta della )ונציה(

143 Misericordia
פֹונדאֶמנָטה ֶדָלה ֶסנָסה )ונציה( 
 Fondamenta della Sensa

145 ,142
פֹונדאֶמנָטה נּואֹוֶבה )ונציה( 

145 Fondamente Nuove
פֹונדאקֹו ֵדיי ֶטֶדסקי )ונציה( 

69 Fondaco dei Tedeschi
פֹונדאקֹו ֵדיי טּורקי )ונציה( 

 ,26 Fondaco dei Turchi
109 ,64

ּפֹונֶטה די ֵוָיה )סנט’אנה 
 Ponte di Veia )ד’אלֵפדֹו

207
ּפֹונֶטה די קווינטאבאֶלה )ונציה( 

 Ponte di Quintavalle
124–5

 Ponte )ּפֹונֶטה ֵדיי ּפּוִני )ונציה
130 ,129 dei Pugni

ּפּונָטה ֶדָלה דֹוגאָנה )ונציה( 
 ,75 Punta della Dogana

139 ,138
ּפֹונֶטה ֶדָלה ּפאלָיה )ונציה( 

 ,114 Ponte della Paglia
117

ּפֹונֶטה ֶדלי ָאלּפיני )ּבאסאנֹו ֶדל 
 Ponte degli Alpini )גראָּפה

176 ,15
 Ponte )ּפֹונֶטה נּואֹובֹו )ורונה

199 Nuovo
ּפֹונֶטה סטֹורטֹו )ונציה( 102 

Ponte Storto
ּפֹונֶטה סן מיֶקֶלה )ויֶצ’נָצה( 
171 Ponte San Michele

 Ponte )ּפֹונֶטה סָקליֶג’רֹו )ורונה
196 ,195 Scaligero

 Ponte )ּפֹונֶטה ּפֶייטָרה )ורונה
190 Pietra

 Ponte )ּפֹונֶטה רֹומאנֹו )ורונה
204 ,43 Romano

 Foscarini, פֹוסקארי, אנטוניו
109 Antonio

פֹוסקארי, פרנצ’סקו )דוג’ה( 
 ,63 Foscari, Francesco

107 ,70

פֹוסקאריני, מרקו )דוג’ה( 
67 Foscarini, Marco

ּפֹורָטה ֵדיי ּבֹורסארי )ורונה( 
196 Porta dei Borsari

ּפֹורָטה ֶדָלה ָּכרָטה )ארמון 
 Porta della Carta )הדוג׳ים

88
 Porta Vescovo ּפֹורָטה ֶוסקֹובֹו

220
ּפֹורָטה מאנָיה )ָארֶסנאֶלה( 

112 Porta Magna
 Porta )ּפֹורָטה רּוגֹו )ֶּבלּונֹו

224 Rugo
 Porto di Lido ּפֹורטֹו די לידֹו

161
189 Porto Tolle ּפֹורטֹו טֹוֶלה

 Portogruaro ּפֹורטֹוגרּוָארֹו
179 ,165 ,43

פֹורטּוני אי מאֶדרצֹו, מריאנו 
 Fortuny y Madrazo,

98 Mariano
פֹורֶטָצה ֶדל קוואדרילאֶטרֹו 
 Fortezza del )ֶּפסקֶייָרה(

211 Quadrilatero
 Forno di Zoldo פֹורנֹו די זֹולדֹו

224–5
 Pesaro, ֶּפזארֹו, לּונארדֹו

31 Lunardo
31 Pesaro ֶּפזארֹו, משפחת

ֶּפטָררָקה, פרנצ’סקו 
 ,114 Francesco Petrarca

167
דיוקנו 180  

קאָזה די ֶּפטָררָקה )ָארקָווה   
ֶּפטָררָקה( 188

 Pianta, ּפיַאנָטה, פרנצ’סקו
111 Francesco

ּפיאצאֶלה רומא )ונציה( 
280 ,101 Piazzale Roma

 Piazza )פיאצה ֶארֶּבה )ורונה
200 ,198 ,13 Erbe

פיאצה ֵדיי סיניורי )ויֶצ’נָצה( 
 ,15 ,13 Piazza dei Signori

172 ,171
פיאצה ֵדיי סיניורי )ורונה( 

 ,14 ,13 Piazza dei Signori
200 ,198

סקי 264, 265

ּבֹוסקֹו קֶייָזנּואֹוָבה 207  

דולומיטים 217  

קֹורטיָנה ד’ָאמֶּפצֹו 220  

סקי מישור 264

סקיָאבֹוניה )דלמטיה( 
122 Schiavoni

 Scaligeri סָקליֶג’רי, משפחה
201

סָקליֶג’רי, קברי משפחת 
 ,14 Scaligeri tombs )ורונה(

200–201 ,199
 Scaligeri סָקליֶג’רי, שושלת

213 ,206 ,198 ,194 ,46
סקרֹוֶבני, קפלה )פאדובה( 
 ,46 Scrovegni Chapel

184–5 ,183
ֶסֶרבאֶלה )ויטֹוריֹו ֶוֶנטֹו( 

225 Serravalle
סרטים, פסטיבלים 39, 161

סתיו, אירועים 39

ע
)ה(עולם החדש, ציור קיר 

)טֶייּפֹולו( 130

עונת התיירות 228, 268

עות’מנית, האימפריה )ונציה( 
123 ,48

עינויים, חדר )ארמון הדוג׳ים( 
89

עיסת נייר 254, 256

עיצוב פנים, חנויות 253, 259

עישון במסעדות 237

עיתונים 277

עלייתה לשמיים של מריה 
הקדושה )טיציאן( 47, 106

עמודי מרקוס הקדוש 
ותיאודורוס הקדוש )ונציה( 

81 ,79
עמודי עגינה לגונדולות 33

)ה(ענקים, מדרגות )ארמון 
 Scala dei Giganti )הדוג׳ים

92 ’88

פ
 Favretto, פאבֶרטֹו, ג’אקֹומֹו

66 Giacomo

 ,165 ,23 Padova פאדובה
180–87 ,167
מלונות 235  

מסלולים מומלצים 10, 11,   
14 ,13

מסעדות 247  

מפת רחובות מאוירת   
180-81

פסטיבלים 38  

 ,52 Pound, Ezra פאונד, עזרא
157 ,53

 38 Pal ּפאל ֶדל וֹו, פסטיבלים
del Vo

 Palladio, ּפאלאדיֹו, אנדריאה
167 ,104 ,81 ,47 Andrea
אֹוסּפידאֶלטֹו )ונציה( 119  

ִאיל ֶרֶדנטֹוֶרה )ג׳ּוֶדָקה(   
152-158

אנדרטה לזכרו )ויֶצ׳נָצה( 171  

אקדמיה )ונציה( 135  

ארמון הדוג׳ים )ונציה( 92  

הווילות של ּפאלאדיֹו 28-9  

וילה ֶאמֹו )פאנצֹולֹו( 177  

וילה ָּברּבארֹו 9–28, 165  

וילה פֹוסקארי   
)מאלקֹונֶטנָטה( 187

וילה ּפיזאני )מֹונטאניָאָנה( 29  

וילה קאּפָרה ‘לה רֹוטֹונָדה’   
)ויֶצ’נָצה( 29

וילה רֹוטֹונָדה )ויֶצ׳נָצה( 169,   
173

וילה תֶייֶנה )קווינטֹו ויֶצ’נטינֹו(   
28

ויֶצ’נָצה 164, 170, 171  

ֶלה ציֶטֶלה )ג׳ּוֶדָקה( 158  

לֹוָג’ה ֶדל קפיטניאטו   
)ויֶצ’נָצה( 170, 172

לֹוָג’ה, פיאצה ֶדל ֶארֶּבה   
)פאדובה( 181

סן ג’ֹורג’ֹו מאג’ֹוֶרה )ונציה(   
99

סן פרנצ’סקו ֶדָלה וינָיה   
)ונציה( 119

פאלאצו ֶדָלה ראג’ֹוֶנה   
)ויֶצ’נָצה( 172

ּפֹונֶטה ֶדלי ָאלּפיני )ּבאסאנֹו   
ֶדל גראָּפה( 176

קֹונטָרה ּפֹורטי, פאלאצי   
)ויֶצ’נָצה( 172

תיאטרו אולימפיקו )ויֶצ’נָצה(   
174-5

פאלאצו דל צ’יֶנָמה )לידֹו( 
161 Palazzo del Cinema

פאלאצי ביזנטיים 26

פאלאצי ראו ארמונות

ּפאָלה ד’אֹורֹו )בזיליקה סן 
 ,85 ,45 Pala d’Oro )מרקו

87
 Fallopio, פאלֹוּפיֹו, גּבריֶאֶלה

182 Gabriele
 Palio di ּפאליֹו די ֶפלטֶרה

38 Feltre
ּפאליֹו ֵדיי דֶייצ’י קֹומּוני 

 Palio dei )מֹונטאניָאָנה(
39 Dieci Comuni

 Falier, )פאלֶייר, מארין )דוג’ה
93 ,91 ,72 ,47 Marin

 Palma il פאלמה ִאיל ג’ֹובאֶנה
105 ,99 Giovane

אֹוראטֹוריֹו ֵדיי קרֹוצ’יֶפרי   
)ונציה( 145

 Palma il פאלמה ִאיל ֶוקיֹו
136 Vecchio

ברברה הקדושה וקדושים   
118

221 Falzarego פאלצאֶרגֹו

177 Passagno ּפאסאניֹו

 Passo Duran ּפאסֹו דּוראן
225

 Passo ּפאסֹו פאלצאֶרגֹו
221 Falzarego

 Passo Pordoi ּפאסֹו ּפֹורדֹוי
220

ּפארטיָטה ָא סקאקי 
 Partita a )מארֹוסטיָקה(

176 ,39 Scacchi
פארקי שעשועים

 ®Gardaland גארדה־לנד  
211

פארקים וגנים

אֹורטֹו ּבֹוטאניקֹו )פאדובה(   
187 ,13 Orto Botanico
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 Cima da צ'יָמה ָדה קֹוֶנליָאנֹו
144 ,131 ,122 Conegliano

מקום הולדתו )קֹוֶנליָאנֹו(   
179

 Cini, Count צ'יני, הרוזן ויטוריו
99 Vittorio

 Cinque Torri צ'ינקֶווה טֹורי
222 ,221

ציפורים

חופשות צפרות 264, 265  

 Po ּפֹו, הדלתא של הנהר  
264 ,189 delta

ָקאֹורֶלה 179  

 Cipriani, צ'יּפריָאני, ג'וזפה
96 Giuseppe

צ’יּפריָאני, מלון )ונציה( 
262 ,158 ,14 Cipriani

)ה(צלב האדום הבינלאומי 211

ֶצ’לֹוֶרה דילאזי, פסטיבל 37 
Cellore d’Illasi
צמחוני, אוכל 237

 Ceneda )ֶצ’ֶנָדה )ויטוריו ֶוֶנטֹו
225 )Vittorio Veneto(

צניעות, חוקים 51

צפים, מלונות 230, 231

צפיר האלפים 223

ק
27 ’Ca קא

 Ca’ )קא ֶג'נֹוֶבֶזה )ונציה  
74 Genovese

 Ca’ )קא גראנֶדה )ונציה  
73 Grande

 Ca’ d’Oro )קא ד'אֹורֹו )ונציה  
148 ,67 ,59 ,14

 Ca’ Dario )קא דאריֹו )ונציה  
138-9 ,73

 Ca’ da )קא ָדה מֹוסטֹו )ונציה  
67 Mosto

 Ca’ )קא ֵדיי קּואֹורי )ונציה  
64 dei Cuori

 Ca’ )קא פאבֶרטֹו )ונציה  
67 Favretto

 Ca’ )קא פֹוסקארי )ונציה  
129 ,70 ,26 Foscari

 Ca’ )קא פֹוסקאריני )ונציה  
66 Foscarini

 Ca’ )קא ֶּפזארֹו )ונציה  
109 ,98 ,66 ,27 Pesaro

קא קֹורֶנר ֶדָלה ֶרג'יָנה )ונציה(   
 Ca’ Corner della Regina

66
קא קֹורֶנר מרטיֶננגֹו ראָבה   

Ca’ Corner- )ונציה(
68 Martinengo-Ravà
 Ca’ )קא ֶרצֹוניקֹו )ונציה  

 ,58 ,51 ,13 ,12 Rezzonico
130 ,129 ,70

ראו גם פאלאצי  

37 Cavallino קאבאלינֹו, אי

124 Cabot, John קאּבֹוט, ג’ון

133 Cadore קאדֹוֶרה

263 ,179 Caorle ָקאֹורֶלה

מסעדות 247  

פסטיבלים 38  

 Casa )קאָזה אדֹולדֹו )ונציה
63 Adoldo

 Casa )קאָזה די גֹולדֹוני )ונציה
105 di Goldoni

 Casa )קאָזה די ג'ּולֶייָטה )ורונה
 ,199 ,14 ,13 di Giulietta

201
קאָזה די ג’ורג’וֶנה 

 Casa di )קסטלפרנקו(
177 Giorgione

קאָזה די טיציָאנֹו )ּפֶייֶבה די 
 Casa di Tiziano )קאדֹוֶרה

221 ,15
קאָזה די ֶּפטָררָקה )ָארקָווה 

 Casa di Petrarca )ֶּפטָררָקה
188

קאָזה די צ’יָמה )קֹוֶנליָאנֹו( 
179 Casa di Cima

קאזה די קאנֹוָבה )ּפאסאניֹו( 
177 Casa di Canova

 Casa )קאָזה די רומיאו )ורונה
201 di Romeo

קאָזה ּפיגאֶפָטה )ויֶצ'נָצה( 
172 ,171 Casa Pigafetta

קאֶזָטה דאנדֹולֹו )ונציה( 
68 Casetta Dandolo

קאֶזָטה ֶדֶלה רוֶזה )ונציה( 
73 Casetta delle Rose

213 ,42 Catullus קאטּולּוס

200 Catullus קאטּולּוס

 Calle )קאֶלה ּבּוקארי )ונציה
125 Buccari

קאֶלה ֶדָלה מדונה )ונציה( 
103 Calle della Madonna

קאֶלה לארָגה ֶונטידּוֶאה מארצֹו 
 Calle Larga XXII )ונציה(

95 Marzo
 Calle )קאֶלה סטֶרָטה )ונציה

102 Stretta
קאמּפֹו ג’אקומו ֶדל’אֹוריֹו 

 Campo San )ונציה(
 ,13 Giacomo dell’Orio

108
 Campo dei קאמּפֹו ֵדיי מֹורי

144 ,142 ,141 Mori
קאמּפֹו ֶדל גטו נּואֹובֹו )ונציה( 

 Campo del Ghetto Nuovo
149

קאמּפֹו ֶדל'ָאּבאצָיה )ונציה( 
143 Campo dell’Abbazia

 Campo )קאמּפֹו מאנין )ונציה
95 Manin

קאמּפו סן ּבארנאָּבה )ונציה( 
130 Campo San Barnaba
קאמּפֹו סן ברתולומאו )ונציה( 
 Campo San Bartolomeo

98
קאמּפֹו סן סיֶמאֹוֶנה גראנֶדה 

 Campo San )ונציה(
63 Simeone Grande

קאמּפֹו סן פאנטין )ונציה( 
94 Campo San Fantin

קאמּפֹו סן פולו )ונציה( 
 ,101 Campo San Polo

105
קאמּפֹו סנטה מרֶגריטה )ונציה( 
 Campo Santa Margherita

131 ,129 ,127 ,12
קאמּפֹו סנטה מריה מאֶטר 

 Campo )דֹומיני )ונציה
 Santa Maria Mater

24-5 Domini
קאמּפֹו סנטה מריה פֹורמֹוָזה 

 Campo Santa )ונציה(
118 ,13 Maria Formosa

קאמּפֹו סנטו סטפאנו )ונציה( 
97 Campo Santo Stefano

פיאצה ֵדיי סיניורי )פאדובה( 
180 ,13 Piazza dei Signori

פיאצה ֶדל ֶמרקאטֹו )ֶּבלּונֹו( 
224 Piazza del Mercato
פיאצה ֶדֶלה ֶארֶּבה )ויֶצ’נָצה( 

171 Piazza delle Erbe
פיאצה ֶדֶלה ֶארֶּבה )פאדובה( 

181 Piazza delle Erbe
 Piazza )פיאצה סן מרקו )ונציה

77 San Marco
מסלולים מומלצים 10, 12  

מפת רחובות מאוירת 78-9  

ּפיאֶצָטה, ג’אמָּבטיסָטה 
 Piazzetta, Giambattista

133 ,109
אקדמיה )ונציה( 134  

תהילתו של דֹוֶמניקּוס הקדוש   
121

 Piazzetta, ּפיאֶצָטה, ג׳אקֹומֹו
131 Giacomo

ּפיאֶצָטה ֵדיי ליאונצ’יני )ונציה( 
79 Piazzetta dei Leoncini

ּפיאֶצָטה סן מרקו )ונציה( 
81 Piazzetta San Marco

 Pigafetta, ּפיגאֶפָטה, אנטוניו
172 ,171 Antonio

ּפיֹומּבֹו, סבסטיאנו ֶדל 147 
Piombo, Sebastiano del

 Pius ִּפיּוס העשירי, האפיפיור
52 X

 Pisani, ּפיזאני, פרנצ׳סקו
188 Francesco

 Pisanello, ּפיזאֶנלֹו, אנטוניו
201 ,196 Antonio

 Pieve di ּפֶייֶבה די ליבינאלֹונגֹו
221 Livinallongo

 Pieve di ּפֶייֶבה די קאדֹוֶרה
221 ,15 Cadore

221 Pieve ּפֶייֶבה, נהר

ּפֶייָטה )ג’ובאני ֶּבליני( 78

 Pietro, פייטרו, ניקולו די
146 Nicolò di

 Pinault, ּפינֹו, פרנסואה־אנרי
 ,138 ,71 François-Henri

139
 Fini, Vincenzo פיני, וינֶצ’נצֹו

95

פינק פלויד 54

 Piscopia, ּפיסקֹוִּפָיה, אלנה
182 ,49 Elena

 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו
138

פיתויו של ישו )טינטֹוֶרטֹו( 111

225 ,217 Feltre ֶפלטֶרה

מלונות 235  

פסטיבלים 38  

200 Pliny ּפליניוס

161 Pellestrina ֶּפֶלסטריָנה

פנטקוסט, כיפה )בזיליקה סן 
מרקו( 82, 84

פנים הולנדיים )מירו( 138

ֶפסָטה די מֹוסטֹו 
 Festa di )סנט’איראזמֹו(

39 Mosto
ֶפסָטה די סן מרקו )ונציה( 
37 Festa di San Marco

ֶפסָטה די סנטי פייטרו ֶא פאולו 
 Festa di Santi Pietro e

38 Paolo
ֶפסָטה ֶדל ֶרֶדנטֹוֶרה )ונציה( 

 ,38 Festa del Redentore
158

ֶפסָטה ֶדל’ָאסּונָטה )ויטוריו 
 Festa dell’Assunta )ֶוֶנטֹו

38-9
ֶפסָטה ֶדָלה סאלּוֶטה )ונציה( 

39 Festa della Salute
ֶפסָטה ֶדָלה סָּפֶרֵסיָאה 

 Festa della )קאבאלינו(
37 Sparesea

פסטה, חנויות 257

ֶפסָטה ֶמדיֹוֶאבאֶלה ֶדל וינו 
 Festa ביאנקו סֹוָאֶבה

 Medioevale del Vino
37 Bianco Soave

פסטיבל הסרטים הבינלאומי 
)ונציה( 39, 53, 54, 55, 

259 ,161
פסטיבלים 36-9

 Pasticceria )ָּפסטיֶצ’ִרָיה )ונציה
251 ,250

פסיפסים

בזיליקה סן מרקו )ונציה( 59,   
86 ,82–5 ,76

קתדרלת טֹורֶצ׳לֹו 154  
211 Peschiera ֶּפסקֶייָרה

ֶּפסֶקִרָיה )שוק דגים, ונציה( 
254 ,104 ,66 Pescheria

פעילויות חוץ 262-5
הדולומיטים 223  

ּפראטֹו ֶדָלה ואֶלה )פאדובה( 
187 Prato della Valle
פראנֶקטי, הברון ג’ורג’ו 

 Franchetti, Baron Giorgio
148 ,67

 Ferrari, Ettore ֶפרארי, ֶאטֹוֶרה
115

33 ,32 Ferro )ֶפרֹו )גונדולות

 Prodi, ּפרֹודי, רֹומאנֹו
55 Romano

 75 Proust, פרוסט, מרסל
Marcel

 ,179 ,177 Prosecco ּפרֹוֶסקֹו
241

פרידריך, ארכידוכס אוסטריה 
 Frederick, Archduke of

73 Austria
פרידריך הראשון ָּברּבארֹוָסה, 

 Frederick I הקיסר
 Barbarossa, Emperor

86 ,45
 Friso, פריזֹו, ָאלביֶזה ָדל

132 Alvise dal
פֶרָצ’ה ֶנל ֶצ’לֹו )קֹורטיָנה 

ד’ָאמֶּפצֹו( 220
95 Frezzeria )פֶרֶצִרָיה )ונציה

פשיעה 272

צ
 Zevico, ֶצביקֹו, סטפאנו ֶדה

196 Stefano de
צומח, דולומיטים 223

צּוקאֶרלי, פרנצ’סקו 
Zuccarelli, Francesco

חטיפת אירופה 137  
45 Ziani, Doge )ציאני )דוג’ה

177 Cittadella צ'יטאֶדָלה
צילומים, סטים

ויטוריו ֶוֶנטֹו 225  
וילה רֹוטֹונָדה )ויֶצ׳נָצה( 173  

ונציה 54, 160  
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מלונות 235  
מסלולים מומלצים 11, 15  

מסעדות 249  
ספורט חורף 264, 265  

 Coryate, קֹוִרֶייט, תומאס
205 Thomas

 Cornaro, קֹורנארֹו, ג׳אקֹומֹו
73 Giacomo

קֹורנארֹו, קתרינה, מלכת 
 Cornaro, Caterina קפריסין

177 ,147 ,98 ,47
 Corno קֹורנֹו ד’אקווילֹו

207 d’Aquilo
 Corner, Marco קֹורֶנר, מרקו

147
 Corso )קֹורסֹו קאבּור )ורונה

196 Cavour
קֹוֶרר, תיאודורו, ראש המנזר 

81 Correr, Abbot Teodoro
קזינו 61, 260, 261

קזנובה, ג'אקֹומֹו ג'ירֹולאמֹו 
 Casanova, Giacomo

50 Girolamo
בריחתו מהכלא של ארמון   

הדוג'ים 91
תאו בכלא 93  

ָקטינאצ’ו )רֹוֶזנגרֶטן(, רכס 
 Catinaccio )Rosengarten(

222
 ,167 ,165 Chioggia קיֹוָג'ה

189 ,169
מלונות 234  

מסלולים מומלצים 13, 15  
מסעדות 247  

קיֹוָג'ה, קרב )1380( 47
קיץ, אירועים 38-9

Klimt, Gustav קלימט, גוסטב
סאלֹוֶמה 109  

ָקמּפאניֶלה )בזיליקה סן מרקו, 
 ,12 ,10 Campanile )ונציה

80 ,75 ,19
יסודות 25, 80  

מפת רחובות מאוירת 79  
קריסתו 25, 52, 53, 80  
ָקמּפאניֶלה )סן ג’ורג’ו ֵדיי 

 Campanile )גֶרצ’י, ונציה
116

ָקמּפאניֶלה )סן פייטרו די 
 Campanile )קסטלו, ונציה

124
ָקמּפאניֶלה )סן ֶצנֹו מאג’ֹוֶרה, 

201 Campanile )ורונה

ָקמּפאניֶלה )סנטה מריה 
גלֹוריֹוָזה ֵדיי פרארי, ונציה( 

107 Campanile
קניות 252-7

אופנה ואביזרים 253, 255  

איך לשלם 252  

בדים ועיצוב פנים 253, 255  

בתי כלבו 254, 255  

זכוכית 253, 255  

חנויות בוונציה 252  

מה לקנות בוונציה ובמחוז   
ֶוֶנטֹו 256-7

מסיכות ותחפושות 253,   
255

מע”מ, החזר 252  

מתי לקנות 252  

ספרים ומתנות 254, 255  

שווקים וחנויות אוכל 254,   
255

שעות פתיחה 252, 269  

תכשיטים 253, 255  

ראו גם שווקים  

112–25 ,19 Castello קסטלו

ברים ובתי קפה 51–250  

מלונות 233  

מסלול הליכה במזרח קסטלו   
124–5

מסעדות 244  

מפת האזור 113  

מפת רחובות מאוירת   
114-15

 Castelfranco קסטלפרנקו
177

מסעדות 247  

קפה 241

 Caffè )קפה ֶּפדרֹוקי )פאדובה
 ,181 ,50 ,23 ,13 Pedrocchi

182
 Caffè )קפה פלוריאן )ונציה
251 ,250 ,78 ,50 Florian

 Caffè )קפה קוואדרי )ונציה
251 ,250 ,78 ,50 Quadri

ציור קיר 34-5  
 Cappello, ָקֶּפלֹו, ביאנקה

114 Bianca
קפלות

בזיליקה סן מרקו )ונציה( 87  
קפלה די סן דומניקו )סנטי   
ג’ובאני ֶא פאולו, ונציה( 120

קפלה ֶדל רֹוזאריֹו )סנטי   
ג’ובאני ֶא פאולו, ונציה( 121

קפלה ֶדלי סקרֹוֶבני   
)פאדובה( 13, 46, 183, 

184–5
קפלה מאסקֹולי )בזיליקה די   

סן מרקו, ונציה( 84
קפלת קֹורֶנר )סנטי   

ָאּפֹוסטֹולי, ונציה( 147
ראו גם קתדרלות, כנסיות  

קפריסין 47, 48
קרל הגדול, הקיסר 

 Charlemagne, Emperor
42

קרם הגנה 273
קרמיקה, קניות 256

קרן קּוֶאריני סטמּפאליה 
 Fondazione )ונציה(

118 Querini Stampalia
 Carnevale )קרנבל )ָקרֶנבאֶלה

36 ,20
בידור 259  

מסיכות ונציאניות והקרנבל   
34-5

 Carpaccio, קרּפאצ'ֹו, ויטֹוֶרה
Vittore

אקדמיה )ונציה( 104, 137  
ארמון הדוג'ים 92  

גיאורגיוס הקדוש הורג את   
הדרקון 122

דיוקן איש צעיר בכובע אדום   
81

הבשורה 148  
מוזיאון קֹוֶרר )ונציה( 81  

סן ג׳ֹוֶּבה )ונציה( 149  
סן דומניקו )קיֹוָג’ה( 189  
סצינות מאגדת אורסולה   
הקדושה 58, 135, 137

 Campo )קאמּפֹו רּוָגה )ונציה
124 Ruga

קאמּפֹוסילבאנֹו 
207 Camposilvano

 Campiello קאמּפֶיילֹו ָּברּבארֹו
138-9 Barbaro

 Canale קאנאֶלה גראנֶדה
60–75 ,2–3 Grande

אל ָלה סאלּוֶטה וסן מרקו   
74-5

הגשר הרביעי נפתח 55  
לה וֹולָטה ֶדל קאנאל 70-71  
מסלולים מומלצים 10, 11,   

12
מסן ֶג’ֶרִמָיה עד סן סֶטה   

64-5
מסנטה לוִצ’ָיה עד פאלאצו   

פלאנג’יני 62-3
מפאלאצו ָּברּבאריגֹו עד   

השווקים 66-7
מקא ֶרצֹוניקֹו עד הגּוֶגנַהיים   

72-3
רובע ריָאלטֹו 68-9  

 ,67 Canaletto קאנאֶלטֹו
137 ,117

אגן סן מרקו בחג העלייה   
לשמיים 50-51

מעֶלה הקאנאֶלה גראנֶדה 33  
קא ֶרצֹוניקֹו )ונציה( 130  

 Cannaregio )קאנאֶרג'ֹו )ונציה
140–49 ,19 ,14

ברים ובתי קפה 250-51  
מלונות 234  

מסעדות 245-6  
מפת האזור 140-41  

מפת רחובות מאוירת 142-3  
קאנגראנֶדה הראשון 

 ,194 ,46 Cangrande I
213 ,195

קברו 199, 200  
 Cangrande קאנגראנֶדה השני

196 ,195 II
קאנו, שיט 263

 Canova, קאנֹוָבה, אנטוניו
176 ,73 ,68 Antonio

 Museo )מוזיאון קֹוֶרר )ונציה  
81 Correr

סנטה מריה גלֹוריֹוָזה ֵדיי   
פרארי )ונציה( 107

קאָזה די קאנֹוָבה )ּפאסאניֹו(   
177

קברו 177  

קאנטֹו ֶדָלה סֶטָלה )ֶדֶזנצאנֹו( 
36 Canto della Stella

200 Cansignorio קאנסיניֹוריֹו

קבלות 230

 Quadreria )קּוָאדֶרִרִיה )ונציה
81

קּוָארטֶייֶרה ֶדֶלה ּבארֶקה 
 171 Quartiere )ויֶצ’נָצה(

delle Barche
 Kublai Khan קובלאי חאן

147 ,46
 Coducci, קֹודּוצ’י, ָמאּורֹו

Mauro
טֹוֶרה ֶדל’אֹורֹולֹוג’ֹו )ונציה( 80  

סן ג’ובאני אבנג’ליסטה   
)ונציה( 108

סן ג’ובאני גריזֹוסטֹומֹו )ונציה(   
147

סן זאּכאִרָיה )ונציה( 115,   
116

סן מיֶקֶלה ִאין איזוָלה )ונציה(   
157

סן פייטרו די קסטלו )ונציה(   
124

סנטי ָאּפֹוסטֹולי )ונציה( 147  

סקּואֹוָלה גראנֶדה די סן   
מרקו )ונציה( 118

פאלאצו ֶונדראמין קאֶלרג’י   
)ונציה( 65

פאלאצו קֹורֶנר סּפיֶנלי   
)ונציה( 71

קודש הקודשים )בזיליקה סן 
מרקו( 87

קוואדריָגה )הסוסים של 
מרקוס הקדוש, ונציה( 

86 Quadriga
קוואטרֹו ליּברי )ארבעת 

 Quattro )הספרים, ּפאלאדיֹו
28 Libri

 Quinto קווינטֹו ויֶצ’נטינֹו
28 Vicentino

)ה(קולגיום, חדרים )ארמון 
הדוג׳ים, ונציה( 91

 Colle di קֹוֶלה די סנטה לּוצ’ָיה
225 Santa Lucia

35 Columbine קֹולּומּביֶנה
קולונאדה )ארמון הדוג׳ים( 90

קֹולֹוָנה די סן מרקו )ורונה( 
 Colonna di San Marco

200 ,198
קֹוֵליאֹוני, ברתולומאו, פסלו 

118 Colleoni, Bartolomeo
קולנוע 259, 261

 Contarini, קֹונטאריני, ָגסּפארֹו
143 Gasparo

 Contarini, קֹונטאריני, מרינו
148 Marino

 Contarini קֹונטאריני, משפחת
96 family

 Contino, קֹונטינֹו, ברנרדינו
98 Bernardino

קֹונטָרה ּפֹורטי )ויֶצ’נָצה( 
172 ,170 ,14 Contrà Porti

 ,177 Conegliano קֹוֶנליָאנֹו
179

מלונות 235  
מסעדות 247  
קונסוליות 271

קונסטנטינוס, קיסר 43
קונסטנטינופול 43
המצור על 46-7  
סוסי הארד 86  

קשרים עם ונציה 30  
קונסרבטוריון )ונציה( 97

קונקורדיה סאג’יטריה 
179 Concordia Sagittaria

 Cooper, קופר, ג’יימס פנימור
68 James Fenimore
206 Cuzzano קּוצאנֹו

 Cordevole קֹורֶדבֹוֶלה, עמק
225 ,221

קורות עץ 24
קֹורֶטה קפיטניאטו )פאדובה( 

180 Corte Capitaniato
 Cortina קֹורטיָנה ד’ָאמֶּפצֹו

 ,218 ,217 d’Ampezzo
222 ,221 ,220

אולימפיאדת החורף 53,   
220 ,217
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רכבל 209

ָאראָּבה 221  

מֹונֶטה ּבאלדֹו 215  

ָמרמֹולאָדה 222  

קֹורטיָנה ד’ָאמֶּפצֹו 220  

רכבת

בתוך ֶוֶנטֹו 286, 287  

הגעה ועזיבה 280, 281  

רנסאנס, אמנות 31

רנסאנס, ּפאלאצי 27

רסטורציה, לאחר שטפונות 55

ֶרסיֶדנֶצה ֶדה ּבאן )לידֹו( 
 ,53 Residenze des Bains

160
ֶרפרֹונטֹולֹו, מסעדות 248

ש
שגרירויות 271

שואה, אנדרטה )ונציה( 149

שווקים 254

פיאצה ֶארֶּבה )ורונה( 200  

ריָאלטֹו )ונציה( 103, 104  
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ריפוי המשוגע )קרּפאצ’ֹו( 137

 Rizzo, Antonio ריצֹו, אנטוניו
93 ,88

137 Ricci, Marco ריצ’י, מרקו

 Ricci, ריצ’י, סבסטיאנו
224 ,142 ,133 Sebastiano
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